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Temat: 
 
Zawarcie umowy znaczącej warunkowej przez jednostkę zależną od BEST S.A. 
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 29.11.2013 r. Zarząd BEST S.A. z siedzibą w 

Gdyni (Emitent) informuje iż w dniu 19.12.2013 r. jednostka zależna od Emitenta BEST I 

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (Fundusz) 

zawarł umowę sprzedaży wierzytelności z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. (Umowa), której 

przedmiotem jest nabycie przez Fundusz portfela wierzytelności wynikających z czynności bankowych 

dokonanych z osobami fizycznymi o łącznej wartości nominalnej 176.594.503,01 zł za wstępną cenę 

10.100.000,00 zł (Cena). Strony ustaliły w Umowie mechanizm pozwalający na określenie ostatecznej 

ceny za wierzytelności nabywane na podstawie Umowy, polegający na obniżeniu Ceny o wskazane w 

Umowie wpływy jakie miały miejsce pomiędzy 12.11.2013 r. a dniem poprzedzającym dzień zapłaty 

Ceny przez Fundusz. 

 

Warunkiem zawieszającym przeniesienia własności wierzytelności na Fundusz na podstawie Umowy 

jest zapłata przez Fundusz Ceny w terminie do dnia 24.01.2014 r. O ziszczeniu się tego warunku 

Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. 

 

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. 

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu 

umowach.  

 

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość Umowy (cena za nabywane wierzytelności) 

przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

 

Emitent, ani żadna jednostka od niego zależna, w okresie ostatnich 12 miesięcy, nie zawarły z 

Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. lub jednostką od niego zależną dwu lub więcej umów, które 

łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 
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