
Komisja Nadzoru Finansowego 
 

Raport bieŜący Nr 04/2012 
 
 
Data sporządzenia: 25.04.2012 r. 
 
Temat: 
Zawarcie umowy znaczącej 
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o 
zawarciu w dniu 24.04.2012 r. przez Emitenta z BEST Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z 
siedzibą w Gdyni (Towarzystwo) oraz z HOIST KREDIT AKTIEBOLAG z siedzibą w Sztokholmie (Hoist) 
umowy inwestycyjnej. 
 
Na podstawie zawartej umowy strony określiły wzajemne relacje wynikające ze wspólnej planowanej 
inwestycji w BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (BEST III 
NSFIZ). Inwestycja polega na zakupie certyfikatów inwestycyjnych BEST III NSFIZ w celu pozyskania 
środków na nabycie nowego portfela wierzytelności („Portfela”) do BEST III NSFIZ. Umowa reguluje 
równieŜ kwestie związane z powierzeniem Emitentowi do zarządzania sekurytyzowanych wierzytelności 
wchodzących w skład Portfela. 
 
Strony w umowie ustaliły wynagrodzenie Emitenta za zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelności 
Portfela na zasadach rynkowych. Do umowy mają odpowiednie zastosowanie postanowienia umowy, 
której istotne warunki zostały przedstawione w raporcie bieŜącym BEST S.A. nr 03/2012 z dnia 
13.04.2012 r., za wyjątkiem postanowień odnoszących się do poziomu wskaźników związanych z 
wpływami z sekurytyzowanych wierzytelności wchodzących w skład Portfela, których nieosiągnięcie w 
okresie oznaczonym w umowie daje Hoist prawo do powierzenia zarządzania częścią 
sekurytyzowanych wierzytelności BEST III NSFIZ, innemu niŜ Emitent podmiotowi (Drugi 
Zarządzający), które do umowy będącej przedmiotem niniejszego raportu nie mają zastosowania. 
Ponadto strony zobowiązały się w czasie trwania BEST III NSFIZ (nie dłuŜej jednak niŜ 15 lat) nie 
przekazać zarzadzania Portfelem lub wierzytelnościami wchodzącymi w skład Portfela podmiotowi 
innemu niŜ Emitent. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta – stosownie do 
treści §2 ust. 1 pkt 44 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 
 
Z uwagi na to, Ŝe Umowa została zawarta na czas nieokreślony a jednocześnie brak jest moŜliwości 
określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z §2 ust. 2 Rozporządzenia 
wartość świadczeń konieczna do ustalenia tego czy Umowa ma charakter znaczący została 
oszacowana za okres 5 lat. 
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