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Treść raportu: 

 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. podjął uchwałę nr 39/2014 w sprawie 

emisji obligacji serii K1 (Obligacji) przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja 

Obligacji następuje w związku z uchwałą Zarządu Spółki nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę 

publicznego programu emisji obligacji (Programu), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. 

i uchwałą nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza 

ostatecznych warunków emisji obligacji, a także w oparciu o prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) zatwierdzony przez Komisję 

Nadzoru Finansowego w dniu 21 marca 2014 r. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl. 

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej. Spółka wyemituje nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt 

tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie wyższej niż 

45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) złotych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu, będą na okaziciela w formie 

zdematerializowanej i nie będą zabezpieczone. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. 

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,80 

% w skali roku. Odsetki będą płatne w kwartalnych  okresach odsetkowych. Obligacje zostaną wykupione w terminie 48 (czterdziestu 

ośmiu) miesięcy od dnia emisji po ich wartości nominalnej.  Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Emitowane 

Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta, obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do 

subskrybowania akcji Emitenta z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami, ani obligacjami przychodowymi. Emitent nie określił celu 

emisji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach). Wpływy netto z emisji Obligacji 

zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z nabywaniem przez Grupę portfeli wierzytelności. Planowane przez 

Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji Obligacji będą porównywalne z efektami podobnych 

przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę. 

 

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 104.573 tys. PLN, z tego zobowiązania 

finansowe 77.583 tys. PLN. Ze względu na prowadzoną działalność – inwestycje w pakiety wierzytelności, do czasu całkowitego 

wykupu Obligacji, Emitent planuje poniesienie kolejnych nakładów, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję 

obligacji, w tym obligacji objętych Programem lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie dokonywać 

również spłaty zobowiązań wynikających z wcześniejszych emisji obligacji. Ponadto Emitent na bieżąco będzie wypłacać odsetki od 

wszystkich wyemitowanych dotąd serii obligacji.  

 

 

Do niniejszego raportu dołączono ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w 

rozumieniu art. 24 Ustawy o Obligacjach. 
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OSTATECZNE WARUNKI

24 marca 2014 r.

Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane
w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000 PLN

CZÊŒÆ A – INFORMACJE DOTYCZ¥CE ZOBOWI¥ZAÑ
Wyra¿enia pisane wielk¹ liter¹ w niniejszych Ostatecznych Warunkach maj¹ znaczenie nadane im w Warunkach Emisji zamieszczonych w prospekcie
emisyjnym podstawowym z dnia 21 marca 2014 r. który stanowi prospekt emisyjny podstawowy w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej (Prospekt
Emisyjny Podstawowy). Niniejszy dokument stanowi ostateczne warunki emisji dla Obligacji w nim opisanych w rozumieniu Art. 5.4. Dyrektywy
Prospektowej i musi byæ czytany ³¹cznie z Prospektem Emisyjnym Podstawowym. Pe³ne informacje na temat Emitenta i Obligacji mo¿na
uzyskaæ jedynie na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków i Prospektu Emisyjnego Podstawowego ³¹cznie. Podsumowanie dla Obligacji
(które stanowi podsumowanie Prospektu Emisyjnego Podstawowego dostosowane do treœci niniejszych Ostatecznych Warunków) jest za³¹czone
do niniejszych Ostatecznych Warunków. Prospekt Emisyjny Podstawowy zosta³ opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl.
Niniejsze OstateczneWarunki zosta³y opublikowane na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl.

1. Emitent: BEST S.A. z siedzib¹ w Gdyni

2. Numer serii: K1

3. Data, w której Obligacje zostan¹ zasymilowane
i bêd¹ tworzyæ jedn¹ seriê:

Nie dotyczy

4. Liczba Obligacji: 450.000

5. Wartoœæ nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

6. £¹czna wartoœæ nominalna serii: 45.000.000 PLN

7. Cena emisyjna: 100 PLN

8. Przewidywany Dzieñ Emisji: 30 kwietnia 2014 r.

9. Dzieñ Wykupu: 30 kwietnia 2018 r.

10. Podstawa ustalenia oprocentowania: WIBOR dla depozytów 3-miesiêcznych powiêkszony o mar¿ê w wysokoœci
3,80% w skali roku

(szczegó³owe postanowienia w paragrafach 12, 13, 14 poni¿ej)

11. Podstawa wykupu: Obligacje zostan¹ wykupione w Dniu Wykupu wed³ug ich wartoœci nominalnej.

POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE P£ATNOŒCI ODSETEK

12. Postanowienia dotycz¹ce Obligacji
o Sta³ym Oprocentowaniu:

Nie dotyczy

13. Postanowienia dotycz¹ce Obligacji
o Zmiennym Oprocentowaniu:

Dotyczy
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(a) Dni P³atnoœci Odsetek: 30 lipca 2014 r.

30 paŸdziernika 2014 r.

30 stycznia 2015 r.

30 kwietnia 2015 r.

30 lipca 2015 r.

30 paŸdziernika 2015 r.

30 stycznia 2016 r.

30 kwietnia 2016 r.

30 lipca 2016 r.

30 paŸdziernika 2016 r.

30 stycznia 2017 r.

30 kwietnia 2017 r.

30 lipca 2017 r.

30 paŸdziernika 2017 r.

30 stycznia 2018 r.

30 kwietnia 2018 r.

(b) Banki Referencyjne: Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
mBank S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Œl¹ski S.A.

(c) Stopa Bazowa: WIBOR dla depozytów 3-miesiêcznych

14. Postanowienia dotycz¹ce Obligacji
Zerokuponowych:

Nie dotyczy

15. Wczeœniejszy wykup Obligacji przez Emitenta Nie dotyczy

16. Dodatkowe Przypadki Naruszenia Nie dotyczy

Podpis: Podpis:

Imiê i nazwisko: Imiê i nazwisko:

Ostateczne Warunki
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CZÊŒÆ B – POZOSTA£E INFORMACJE

17. NOTOWANIE OBLIGACJI I OBRÓT OBLIGACJAMI: Emitent z³o¿y wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowañ i wprowadzenie
obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie³dê Papierów
Wartoœciowych w Warszawie S.A. Emitent przewiduje, ¿e pierwszy dzieñ notowañ
Obligacji nast¹pi w dniu 12 maja 2014 r.

18. RATINGI: Emitent nie ubiega³ siê o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych

ZAANGA¯OWANIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OFERTÊ

Osobami zaanga¿owanymi w ofertê s¹ mBank S.A. oraz DomMaklerski mBanku S.A. jako Oferuj¹cy.

Poza Oferuj¹cymi, którzy otrzymaj¹ prowizjê za oferowanie p³atn¹ przez Emitenta, wed³ug stanu wiedzy Emitenta, nie ma innych osób
zaanga¿owanych w ofertê, które mia³yby istotne interesy w zwi¹zku z ofert¹. Oferuj¹cy, ich podmioty zale¿ne i powi¹zane mog¹ byæ
zaanga¿owani w transakcje finansowe z Emitentem i mog¹ w swoim toku dzia³alnoœci œwiadczyæ inne us³ugi na rzecz Emitenta, jego podmiotów
zale¿nych i powi¹zanych.

PRZEZNACZENIE WP£YWÓW Z OFERTY

Wp³ywy netto z emisji Obligacji zostan¹ przeznaczone na finansowanie wydatków zwi¹zanych z nabywaniem przez Grupê portfeli
wierzytelnoœci w celu osi¹gniêcia zysku przez Emitenta.

PRZEWIDYWANE WP£YWY NETTO I WYDATKI ZWI¥ZANE Z OFERT¥

19. Przewidywane wp³ywy netto: 43.978.392 PLN

20. Przewidywane wydatki zwi¹zane z ofert¹: 1.021.608 PLN

HISTORYCZNE STOPY PROCENTOWE (tylko dla Obligacji o Zmiennym Oprocentowaniu)

Informacje dotycz¹ce wysokoœci stopy WIBOR w przesz³oœci s¹ dostêpne w serwisie Reuters.

INFORMACJE TECHNICZNE I DYSTRYBUCJA

21. Uchwa³y stanowi¹ce podstawê emisji
Obligacji:

Uchwa³a Zarz¹du Emitenta nr 13/2014 z dnia 6 lutego 2014 r., uchwa³a Zarz¹du
Emitenta nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. oraz uchwa³a Zarz¹du Emitenta
nr 39/2014 dnia 24 marca 2014 r.

22. Kod ISIN: PLBEST000127

23. Oferuj¹cy: DomMaklerski mBanku S.A.

mBank S.A.

24. Animator obrotu: Emitent zamierza zawrzeæ umowê o animacjê w odniesieniu do Obligacji.
Niezw³ocznie po zawarciu umowy o animacjê, Emitent poinformuje o powo³aniu
animatora w drodze komunikatu aktualizuj¹cego i opublikuje Ostateczne Warunki
ze wskazan¹ nazw¹ animatora.

25. Wysokoœæ prowizji za plasowanie: 1,80% ³¹cznej wartoœci nominalnej serii

INFORMACJE DOTYCZ¥CE OFERTY

26. Liczba oferowanych Obligacji: 450.000

27. Wartoœæ nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

28. £¹czna wartoœæ nominalna oferowanych
Obligacji:

45.000.000 PLN

29. Próg emisji: Nie dotyczy

Ostateczne Warunki
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30. Cena Obligacji: 100 PLN

31. Okres oferty: 31 marca 2014 r. – 11 kwietnia 2014 r.

32. Rodzaje inwestorów, do których kierowana
jest oferta:

Inwestorzy Detaliczni

33. Terminy zwi¹zane z ofert¹ Obligacji:

Termin rozpoczêcia przyjmowania zapisów („Dzieñ Subskrypcji”): 31 marca 2014 r.

Termin zakoñczenia przyjmowania zapisów: 11 kwietnia 2014 r.

Termin przydzia³u: 16 kwietnia 2014 r.

Przewidywany Dzieñ Emisji: 30 kwietnia 2014 r.

Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomoœci: do 25 kwietnia 2014 r.

Przewidywany termin wprowadzenia Obligacji do obrotu: 12 maja 2014 r.

Okres przyjmowania zapisów dla Obligacji mo¿e zostaæ skrócony w przypadku, gdy inwestorzy z³o¿¹ zapisy na liczbê Obligacji
wiêksz¹ od ³¹cznej liczby oferowanych Obligacji. Informacja o skróceniu okresu przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej
wiadomoœci w formie raportu bie¿¹cego Emitenta jeœli bêdzie to wynika³o z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz na stronie
internetowej Emitenta www.best.com.pl.

Ponadto Emitent mo¿e przed³u¿yæ okres przyjmowania zapisów na Obligacje. Decyzja taka mo¿e zostaæ podjêta i zostanie podana
do publicznej wiadomoœci przed zakoñczeniem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów. Informacja o przed³u¿eniu okresu
przyjmowania zapisów zostanie podana do publicznej wiadomoœci w formie raportu bie¿¹cego Emitenta jeœli bêdzie to wynika³o
z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa oraz na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl.

34. Opis procedury sk³adania zapisów:

Zapisy mog¹ byæ sk³adane za poœrednictwem zdalnych œrodków komunikacji (tj. w szczególnoœci telefonicznie lub za poœrednictwem
Internetu).

Zapisy na Obligacje s¹ sk³adane na trzech egzemplarzach formularza zapisu. Na dowód z³o¿enia zapisu osoba sk³adaj¹ca zapis
otrzymuje jeden egzemplarz z³o¿onego i wype³nionego formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika firmy inwestycyjnej
przyjmuj¹cej zapis. Wszelkie konsekwencje wynikaj¹ce z niew³aœciwego b¹dŸ niepe³nego wype³nienia formularza zapisu na Obligacje
ponosi sk³adaj¹cy zapis.

Inwestor mo¿e z³o¿yæ wielokrotne zapisy na Obligacje.

W ¿adnym przypadku ³¹czna liczba Obligacji, okreœlona w zapisach z³o¿onych przez jednego Inwestora, nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ liczba oferowanych Obligacji.

Wzór formularza zapisu na Obligacje bêdzie udostêpniany inwestorom w terminach subskrypcji Obligacji w miejscach przyjmowania
zapisów. Za z³o¿enie formularza zapisu na Obligacje uznaje siê tak¿e wydruk komputerowy podpisany przez inwestora i zawieraj¹cy
wszystkie elementy wymagane w formularzu zapisu.

Inwestorzy zamierzaj¹cy nabyæ Obligacje zobowi¹zani s¹ do posiadania rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez firmê
inwestycyjn¹, która przyjmuje zapis. W zwi¹zku z powy¿szym Obligacje zostan¹ zdeponowane na rachunku inwestycyjnym inwestora,
z którego zosta³ z³o¿ony zapis.

Inwestor sk³adaj¹c zapis powinien okazaæ dokumenty, z których wynika jego status prawny oraz zasady reprezentacji. Osoby
sk³adaj¹ce zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej powinny najpóŸniej
wraz z zapisem przedstawiæ wa¿ne dokumenty wykazuj¹ce umocowanie osoby sk³adaj¹cej zapis do reprezentowania inwestora,
chyba ¿e takie dokumenty zosta³y ju¿ uprzednio dostarczone w zwi¹zku z inn¹ transakcj¹ i inwestor oœwiadczy, ¿e s¹ aktualne.

Inwestor mo¿e z³o¿yæ zapis za poœrednictwem pe³nomocnika. Szczegó³owe zasady sk³adania zapisów, które nie zosta³y uregulowane
w niniejszych Ostatecznych Warunkach, w tym zasady sk³adania zapisów przez pe³nomocników, winny byæ zgodne z regulacjami
danego Oferuj¹cego przyjmuj¹cego zapisy na Obligacje.

Ostateczne Warunki
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35. Lista punktów obs³ugi klienta, w których bêd¹ przyjmowane zapisy:

Zapisy przyjmowane s¹ w nastêpuj¹cych punktach obs³ugi klienta Domu Maklerskiego mBanku S.A.:

36. Szczegó³y dotycz¹ce minimalnej i maksymalnej wartoœci zapisu:

Inwestor mo¿e z³o¿yæ pojedynczy minimalny zapis na 1 Obligacjê i nie wiêcej ni¿ 10.000 Obligacji.

Inwestor mo¿e z³o¿yæ wielokrotne zapisy na oferowane Obligacje.

W ¿adnym przypadku ³¹czna liczba Obligacji, okreœlona w zapisach z³o¿onych przez jednego inwestora, nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ liczba Obligacji.

37. Opis mo¿liwoœci redukcji zapisów i procedury zwrotu wp³aconych œrodków:

Zasady przydzia³u

Obligacje bêd¹ przydzielane inwestorom w kolejnoœci z³o¿onych zapisów, na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie.

Je¿eli ³¹czna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy z³o¿¹ zapisy, bêdzie mniejsza lub równa ³¹cznej liczbie Obligacji oferowanych
w niniejszej serii, inwestorom zostan¹ przydzielone Obligacje, w takiej liczbie na jak¹ z³o¿yli zapisy.

Je¿eli ³¹czna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy z³o¿¹ zapisy, bêdzie wiêksza od liczby oferowanych Obligacji, zapisy inwestorów
bêd¹ podlegaæ redukcji, zgodnie z zasadami przedstawionymi poni¿ej.

Inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy przed dniem, w którym ³¹czna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy z³o¿yli zapisy od pocz¹tku okresu
przyjmowania zapisów przekroczy³a ³¹czn¹ liczbê oferowanych Obligacji (Dzieñ Przekroczenia Zapisów), zostan¹ przydzielone
Obligacje w liczbie wynikaj¹cej ze z³o¿onych zapisów.

Zapisy z³o¿one w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów (w³¹cznie) do koñca nastêpnego dnia roboczego (ale nie póŸniej ni¿ do koñca
okresu przyjmowania zapisów) zostan¹ proporcjonalnie zredukowane. £¹czna liczba Obligacji przydzielonych inwestorom,
którzy z³o¿yli zapisy w okresie od Dnia Przekroczenia Zapisów do koñca nastêpnego dnia roboczego (ale nie póŸniej ni¿ do koñca
okresu przyjmowania zapisów) bêdzie równa ró¿nicy miêdzy ³¹czn¹ liczb¹ oferowanych Obligacji, a liczb¹ Obligacji przydzielonych
inwestorom, którzy z³o¿yli zapisy w dniach poprzedzaj¹cych Dzieñ Przekroczenia Zapisów.

Procedury zwrotu wp³aconych œrodków

W przypadku dokonania przez inwestora nabywaj¹cego Obligacje wp³aty w kwocie wy¿szej ni¿ kwota wynikaj¹ca z iloczynu
przydzielonych Obligacji i ich ceny emisyjnej, nadp³acone œrodki zostan¹ zwrócone przez firmê inwestycyjn¹, w której inwestor
z³o¿y³ zapis na rachunek inwestycyjny, z którego inwestor z³o¿y³ zapis, najpóŸniej w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia
przydzia³u Obligacji.

Ostateczne Warunki
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Lp. Miasto Kod pocztowy Ulica

1 Bia³ystok 15-077 ul. Warszawska 44/1

2 Bielsko-Bia³a 43-304 Pl. Wolnoœci 7

3 Bydgoszcz 85-109 ul. Grodzka 17

4 Gdañsk 80-900 ul. Wa³y Jagielloñskie 8

5 Gdynia 81-370 Skwer Koœciuszki 13

6 Katowice 40-024 ul. Powstañców 43

7 Kraków 31-064 ul. Augustiañska 15

8 Lublin 20-954 ul. Krakowskie Przedmieœcie 6

9 £ódŸ 91-415 Plac Wolnoœci 3

10 Poznañ 60-967 ul. Pó³wiejska 42

11 Rzeszów 35-010 ul. Soko³a 6

12 Szczecin 70-551 Pl. ¯o³nierza Polskiego 1B

13 Warszawa 00-684 ul. Wspólna 47/49

14 Wroc³aw 53-611 ul. Strzegomska 2-4



38. Szczegó³y dotycz¹ce sposobu i terminu dokonywania p³atnoœci:

W chwili sk³adania zapisu inwestor bêdzie zobowi¹zany posiadaæ na rachunku inwestycyjnym w firmie, w której sk³ada zapis,
œrodki pieniê¿ne stanowi¹ce wp³atê w pe³nej wysokoœci na subskrybowane Obligacje.

Firma inwestycyjna przyjmuj¹ca zapis upowa¿niona jest do pobierania prowizji z tytu³u subskrybowania Obligacji.

Za wp³atê w pe³nej wysokoœci rozumie siê kwotê równ¹ iloczynowi liczby Obligacji subskrybowanych przez inwestora oraz ceny jednej
Obligacji w tej serii, po jakiej bêd¹ one nabywane przez inwestora (równej cenie emisyjnej Obligacji tej serii), powiêkszon¹ o prowizjê
firmy inwestycyjnej przyjmuj¹cej zapis.

Informacja o kwocie prowizji udostêpniana bêdzie w miejscach przyjmowania zapisów.

Wp³aty na Obligacje nie s¹ oprocentowane.

39. Dzieñ i sposób og³oszenia rezultatu oferty do publicznej wiadomoœci:

Informacja o wynikach oferty zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie raportu bie¿¹cego w terminie dwóch tygodni
od zakoñczenia subskrypcji Obligacji.

Informacja o nie dojœciu do skutku oferty Obligacji zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie, w jakim zosta³ opublikowany
Prospekt oraz w formie raportu bie¿¹cego Emitenta jeœli bêdzie to wynika³o z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

40. Procedura zawiadamiania subskrybentów o przydziale Obligacji:

Inwestor jest uprawniony do otrzymania informacji o liczbie przydzielonych Obligacji w firmie inwestycyjnej prowadz¹cej jego
rachunek inwestycyjny zgodnie z odpowiednim regulaminem dzia³ania tego podmiotu. Zwraca siê uwagê inwestorom, ¿e nie bêd¹ do
nich wystosowywane pisma informuj¹ce o dokonanym przydziale, chyba ¿e tak¹ koniecznoœæ przewiduje regulamin firmy
inwestycyjnej, w której inwestor z³o¿y³ zapis.

W szczególnoœci, mo¿liwe jest, ¿e rozpoczêcie obrotu Obligacjami nabytymi przez inwestora mo¿e rozpocz¹æ siê przed powziêciem
przez niego informacji o liczbie przydzielonych Obligacji, bowiem rozpoczêcie notowañ Obligacji nie jest uzale¿nione od przekazania
subskrybentom informacji o liczbie przydzielonych im Obligacji. Z uwagi na powy¿sze zaleca siê inwestorom skontaktowanie siê
z podmiotami prowadz¹cymi ich rachunki inwestycyjne w celu uzyskania informacji o wielkoœci przydzia³u.

41. Procedura dostarczenia Obligacji oraz rozliczenia ceny emisyjnej za Obligacje:

Emitent wyst¹pi z wnioskiem do KDPW o zawarcie umowy, której przedmiotem bêdzie rejestracja Obligacji w Depozycie.
Po dokonaniu przydzia³u Obligacji, Emitent dokona odpowiednich czynnoœci w celu niezw³ocznego zdeponowania Obligacji
na rachunkach inwestycyjnych osób, którym je przydzielono.

W przypadku dokonania przez inwestora nabywaj¹cego Obligacje wp³aty w kwocie wy¿szej ni¿ kwota wynikaj¹ca z iloczynu
przydzielonych Obligacji i ich ceny emisyjnej, nadp³acone œrodki zostan¹ zwrócone przez firmê inwestycyjn¹, w której inwestor z³o¿y³
zapis na rachunek inwestycyjny, z którego inwestor z³o¿y³ zapis, najpóŸniej w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia przydzia³u
Obligacji.

42. Wysokoœæ kosztów i podatków pobieranych od subskrybenta:

Inwestor zapisuj¹cy siê na Obligacje nie ponosi ¿adnych dodatkowych kosztów zwi¹zanych ze z³o¿eniem zapisu poza prowizj¹,
do pobierania której uprawnione s¹ firmy inwestycyjne przyjmuj¹ce zapisy.

Mog¹ wystêpowaæ równie¿ inne koszty poœrednio zwi¹zane ze z³o¿eniem zapisu na Obligacje, w tym koszt za³o¿enia i prowadzenia
rachunku inwestycyjnego. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê, i¿ wp³aty na Obligacje dokonywane przez inwestorów nie s¹
oprocentowane, a w przypadku zwrotu dokonanej wp³aty inwestorowi nie przys³uguj¹ odsetki ani odszkodowanie.

Ostateczne Warunki
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ZA£¥CZNIK

PODSUMOWANIE

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie poszczególnej emisji w rozumieniu art. 24 ust. 3 Rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 809/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonuj¹cego dyrektywê 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych
w prospektach emisyjnych oraz formy, w³¹czenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz rozpowszechniania reklam i dotyczy
obligacji serii K1 emitowanych przez BEST S.A. z siedzib¹ w Gdyni (Emitent) w ramach programu emisji Obligacji do kwoty 300.000.000 PLN,
objêtego prospektem emisyjnym podstawowym z dnia 21 marca 2014 r.

Dzia³ C – Papiery Wartoœciowe

C.1 Opis typu i klasy
papierów wartoœciowych
stanowi¹cych przedmiot oferty
lub dopuszczenia do obrotu,
w tym ewentualny kod
identyfikacyjny papierów
wartoœciowych.

Obligacje emitowane w ramach Programu bêd¹ obligacjami na okaziciela. Obligacje emitowane
w ramach Programu mog¹ byæ obligacjami o zmiennej stopie procentowej, obligacjami o sta³ej
stopie procentowej lub obligacjami nieoprocentowanymi.

Obligacje maj¹ ³¹czn¹ wartoœæ nominaln¹ wynosz¹c¹ 45.000.000 PLN, s¹ oprocentowane
wed³ug zmiennej stopy procentowej stanowi¹cej sumê stawki WIBOR dla depozytów
3-miesiêcznych i mar¿y w wysokoœci 3,80% w skali roku. Dzieñ Wykupu Obligacji przypada
30 kwietnia 2018 r.

Miêdzynarodowy Numer Identyfikacyjny PapierówWartoœciowych (ISIN) PLBEST000127

C.2 Waluta emisji papierów
wartoœciowych.

Obligacje emitowane w ramach Programu bêd¹ denominowane w z³otych polskich.

C.5 Opis wszystkich ograniczeñ
dotycz¹cych swobodnej
zbywalnoœci papierów
wartoœciowych.

Nie dotyczy – nie istniej¹ ograniczenia dotycz¹ce swobodnej zbywalnoœci Obligacji.

C.8 Opis praw zwi¹zanych
z papierami wartoœciowymi,
w tym ranking oraz ograniczenia
tych praw.

Prawa zwi¹zane z Obligacjami

Obligacje bêd¹ uprawniaæ ich posiadaczy do otrzymania od Emitenta œwiadczenia pieniê¿nego
w postaci wartoœci nominalnej Obligacji oraz, w przypadku Obligacji oprocentowanych, odsetek
od wartoœci nominalnej Obligacji obliczonych wed³ug zmiennej lub sta³ej stopy procentowej.
Prawa Obligatariuszy do otrzymania œwiadczeñ wynikaj¹cych z Obligacji nie s¹ ograniczone.

Ranking

Obligacje bêd¹ stanowiæ bezpoœrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowi¹zania
Emitenta oraz bêd¹ mieæ równorzêdny status, bez ¿adnego uprzywilejowania wzglêdem
siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniej¹cymi, bie¿¹cymi i przysz³ymi, niezabezpieczonymi
i niepodporz¹dkowanymi zobowi¹zaniami Emitenta, z wyj¹tkiem zobowi¹zañ, które s¹
uprzywilejowane z mocy prawa.

Podatki

Wszelkie p³atnoœci z tytu³u Obligacji zostan¹ dokonane bez potr¹ceñ lub odliczeñ z tytu³u
lub na poczet obecnych lub przysz³ych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju nale¿noœci
publicznoprawnych wymierzonych lub na³o¿onych przez odpowiednie w³adze podatkowe
lub w ich imieniu, chyba ¿e potr¹cenia lub odliczenia tych podatków lub nale¿noœci
publicznoprawnych wymagaj¹ bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa. Emitent nie
bêdzie p³aci³ kwot wyrównuj¹cych pobrane podatki lub nale¿noœci publicznoprawne, je¿eli
z jak¹kolwiek p³atnoœci¹ z tytu³u Obligacji zwi¹zany bêdzie obowi¹zek pobrania i zap³aty
jakiegokolwiek podatku lub innej nale¿noœci publicznoprawnej.

Ostateczne Warunki
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Przypadki naruszenia

Warunki emisji Obligacji, zatwierdzone uchwa³¹ zarz¹du Emitenta nr 28/2014 z dnia 17 marca
2014 r. przewiduj¹ nastêpuj¹ce przypadki naruszenia:

• Grupa trwale zaprzestanie prowadzenia, w ca³oœci lub w znacznej czêœci, dzia³alnoœci
gospodarczej zwi¹zanej z nabywaniem wierzytelnoœci, windykacj¹ wierzytelnoœci
oraz us³ugami zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi;

• przekroczenie przez wskaŸnik zad³u¿enia poziomu 2,50;

• niewyp³acalnoœæ Emitenta, z³o¿enie przez Emitenta wniosku o og³oszenie upad³oœci
Emitenta, z³o¿enie przez Emitenta wniosku o wszczêcie w stosunku do Emitenta
postêpowania naprawczego; uznanie przez Emitenta na piœmie swojej niewyp³acalnoœci;
prowadzenie przez Emitenta negocjacji z ogó³em swoich wierzycieli lub pewn¹
kategori¹ swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad sp³aty swojego zad³u¿enia
z powodu niemo¿noœci terminowego wykonania swoich zobowi¹zañ pieniê¿nych;

• niesp³acenie przez Emitenta zad³u¿enia finansowego Emitenta w ³¹cznej kwocie
przekraczaj¹cej 10% kapita³ów w³asnych Grupy; oraz

• wymagalnoœæ przed ustalonym terminem wymagalnoœci zad³u¿enia finansowego
Emitenta w ³¹cznej kwocie przekraczaj¹cej 10% kapita³ów w³asnych Grupy, wynikaj¹cego
wy³¹cznie z kredytów lub po¿yczek bankowych lub transakcji pochodnych z bankami.

Ostateczne warunki emisji nie przewiduj¹ dodatkowych przypadków naruszenia.

Prawow³aœciwe

Obligacje podlegaj¹ prawu polskiemu.

C.9 Opis praw zwi¹zanych z papierami wartoœciowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw oraz: nominalna stopa
procentowa, data rozpoczêcia wyp³aty odsetek oraz daty wymagalnoœci odsetek, w przypadku, gdy stopa procentowa
nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowi¹cego jego podstawê, data zapadalnoœci i ustalenia dotycz¹ce
amortyzacji po¿yczki, ³¹cznie z procedurami dokonywania sp³at, wskazanie poziomu rentownoœci oraz imiê i nazwisko
(nazwa) osoby reprezentuj¹cej posiadaczy d³u¿nych papierów wartoœciowych

Prawa zwi¹zane z Obligacjami

Obligacje bêd¹ uprawniaæ ich posiadaczy do otrzymania od Emitenta œwiadczenia pieniê¿nego w postaci wartoœci nominalnej
Obligacji oraz, w przypadku Obligacji oprocentowanych, odsetek od wartoœci nominalnej Obligacji obliczonych wed³ug zmiennej
lub sta³ej stopy procentowej. Prawa Obligatariuszy do otrzymania œwiadczeñ wynikaj¹cych z Obligacji nie s¹ ograniczone.

Ranking

Obligacje bêd¹ stanowiæ bezpoœrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowi¹zania Emitenta oraz bêd¹ mieæ równorzêdny status,
bez ¿adnego uprzywilejowania wzglêdem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniej¹cymi, bie¿¹cymi i przysz³ymi, niezabezpieczonymi
i niepodporz¹dkowanymi zobowi¹zaniami Emitenta, z wyj¹tkiem zobowi¹zañ, które s¹ uprzywilejowane z mocy prawa.

Podatki

Wszelkie p³atnoœci z tytu³u Obligacji zostan¹ dokonane bez potr¹ceñ lub odliczeñ z tytu³u lub na poczet obecnych lub przysz³ych
podatków lub jakiegokolwiek rodzaju nale¿noœci publicznoprawnych wymierzonych lub na³o¿onych przez odpowiednie w³adze
podatkowe lub w ich imieniu, chyba ¿e potr¹cenia lub odliczenia tych podatków lub nale¿noœci publicznoprawnych wymagaj¹
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa. Emitent nie bêdzie p³aci³ kwot wyrównuj¹cych pobrane podatki lub nale¿noœci
publicznoprawne, je¿eli z jak¹kolwiek p³atnoœci¹ z tytu³u Obligacji zwi¹zany bêdzie obowi¹zek pobrania i zap³aty jakiegokolwiek
podatku lub innej nale¿noœci publicznoprawnej.

Przypadki naruszenia

Warunki emisji Obligacji, zatwierdzone uchwa³¹ zarz¹du Emitenta nr 28/2014 z dnia 17 marca 2014 r. przewiduj¹ nastêpuj¹ce
przypadki naruszenia:

• Grupa trwale zaprzestanie prowadzenia, w ca³oœci lub w znacznej czêœci, dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z nabywaniem
wierzytelnoœci, windykacj¹ wierzytelnoœci oraz us³ugami zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi;
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• przekroczenie przez wskaŸnik zad³u¿enia poziomu 2,50;

• niewyp³acalnoœæ Emitenta, z³o¿enie przez Emitenta wniosku o og³oszenie upad³oœci Emitenta, z³o¿enie przez Emitenta
wniosku o wszczêcie w stosunku do Emitenta postêpowania naprawczego; uznanie przez Emitenta na piœmie swojej
niewyp³acalnoœci; prowadzenie przez Emitenta negocjacji z ogó³em swoich wierzycieli lub pewn¹ kategori¹ swoich wierzycieli
z zamiarem zmiany zasad sp³aty swojego zad³u¿enia z powodu niemo¿noœci terminowego wykonania swoich zobowi¹zañ
pieniê¿nych;

• niesp³acenie przez Emitenta zad³u¿enia finansowego Emitenta w ³¹cznej kwocie przekraczaj¹cej 10% kapita³ów w³asnych
Grupy; oraz

• wymagalnoœæ przed ustalonym terminem wymagalnoœci zad³u¿enia finansowego Emitenta w ³¹cznej kwocie przekraczaj¹cej
10% kapita³ów w³asnych Grupy, wynikaj¹cego wy³¹cznie z kredytów lub po¿yczek bankowych lub transakcji pochodnych
z bankami.

Ostateczne warunki emisji nie przewiduj¹ dodatkowych przypadków naruszenia.

Prawow³aœciwe

Obligacje podlegaj¹ prawu polskiemu.

Odsetki

Obligacje s¹ oprocentowane wed³ug zmiennej stopy procentowej stanowi¹cej sumê stopy WIBOR dla depozytów 3-miesiêcznych
oraz mar¿y wynosz¹cej 3,80 procent w skali roku.

Dni P³atnoœci Odsetek: 30 lipca 2014 r., 30 paŸdziernika 2014 r., 30 stycznia 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 30 lipca 2015 r.,
30 paŸdziernika 2015 r., 30 stycznia 2016 r., 30 kwietnia 2016 r., 30 lipca 2016 r., 30 paŸdziernika 2016 r., 30 stycznia 2017 r.,
30 kwietnia 2017 r., 30 lipca 2017 r., 30 paŸdziernika 2017 r., 30 stycznia 2018 r. oraz 30 kwietnia 2018 r.

Zapadalnoœæ

Podsumowanie dla pojedynczej emisji:

Obligacje zostan¹ wykupione w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Ustalenia dotycz¹ce amortyzacji

Nie dotyczy – Obligacje nie bêd¹ obligacjami amortyzowanymi.

Reprezentacja posiadaczy Obligacji

Nie dotyczy – nie zosta³ powo³any reprezentant posiadaczy Obligacji.

C.10 Opis praw zwi¹zanych z papierami wartoœciowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw oraz: nominalna stopa
procentowa, data rozpoczêcia wyp³aty odsetek oraz daty wymagalnoœci odsetek, w przypadku, gdy stopa procentowa
nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowi¹cego jego podstawê, data zapadalnoœci i ustalenia dotycz¹ce
amortyzacji po¿yczki, ³¹cznie z procedurami dokonywania sp³at, wskazanie poziomu rentownoœci oraz imiê i nazwisko
(nazwa) osoby reprezentuj¹cej posiadaczy d³u¿nych papierów wartoœciowych. W przypadku gdy konstrukcja odsetek
dla danego papieru wartoœciowego zawiera element pochodny, nale¿y przedstawiæ jasne i wyczerpuj¹ce wyjaœnienie,
aby u³atwiæ inwestorom zrozumienie, w jaki sposób wartoœæ ich inwestycji zale¿y od wartoœci instrumentu(-ów)
bazowego(-ych), zw³aszcza w sytuacji, gdy ryzyko jest najbardziej wyraŸne.

Nie dotyczy – konstrukcja odsetek od Obligacji nie zawiera elementu pochodnego.

C.11 Wskazanie, czy oferowane papiery
wartoœciowe s¹ lub bêd¹
przedmiotemwniosku
o dopuszczenie do obrotu,
z uwzglêdnieniem ich dystrybucji
na rynku regulowanym lub
na innych rynkach równowa¿nych,
wraz z okreœleniem tych rynków.

Emitent zamierza z³o¿yæ wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowañ i wprowadzenie
Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie³dê Papierów Wartoœciowych
wWarszawie S.A.

Ostateczne Warunki
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Dzia³ D – Ryzyko

D.2 Najwa¿niejsze informacje
o g³ównych czynnikach
ryzyka charakterystycznych
dla emitenta.

Poprzez nabycie Obligacji, inwestorzy przyjmuj¹ ryzyko, ¿e Emitent mo¿e staæ siê niewyp³acalny
lub z innych przyczyn mo¿e nie byæ w stanie wykonaæ swoich zobowi¹zañ wynikaj¹cych
z Obligacji. Istnieje szereg okolicznoœci, które mog¹ doprowadziæ do tego, ¿e Emitent
nie bêdzie w stanie wykonaæ swoich zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Obligacji. Nie jest mo¿liwe
zidentyfikowanie wszystkich takich okolicznoœci, ani stwierdzenie, wyst¹pienie jakich
okolicznoœci jest najbardziej prawdopodobne, gdy¿ Emitent mo¿e nie znaæ wszystkich
takich okolicznoœci. Emitent opisa³ szereg czynników, które mog¹ w istotnie negatywny
sposób wp³yn¹æ na prowadzon¹ przez Emitenta dzia³alnoœæ lub jego zdolnoœæ do wykonania
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Obligacji, do których nale¿¹:

• ryzyko braku realizacji zak³adanych za³o¿eñ biznesowych;

• ryzyko niepozyskania odpowiedniego finansowania zakupów nowych portfeli wierzytelnoœci;

• ryzyko niedopasowania terminów zapadalnoœci Obligacji z terminem zak³adanego
zwrotu z inwestycji;

• ryzyko zwi¹zane z nabyciem portfeli wierzytelnoœci;

• ryzyko zwi¹zane z utrat¹ doœwiadczonej kadrymened¿erskiej lub kluczowych pracowników;

• ryzyko zwi¹zane z awari¹ wykorzystywanej infrastruktury teleinformatycznej;

• ryzyko obci¹¿enia Grupy ponad limitowymi kosztami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem
zarz¹dzanych funduszy;

• ryzyko powi¹zañ osobistych i kapita³owych;

• ryzyko negatywnego PR;

• ryzyko cen transferowych;

• ryzyko rynkowe;

• ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej d³u¿ników;

• ryzyko zwi¹zane z upad³oœci¹ konsumenck¹;

• ryzyko zwi¹zane z konkurencj¹ na rynku nabywania oraz obs³ugi portfeli wierzytelnoœci;

• ryzyko zwi¹zane z poda¿¹ portfeli wierzytelnoœci;

• ryzyko zmian kursów walut obcych;

• ryzyko zwi¹zane ze zmianami przepisów prawa oraz ich interpretacji;

• ryzyko zwi¹zane z przetwarzaniem danych – w szczególnoœci osobowych;

• ryzyko zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci wymagaj¹cej posiadania zezwolenia;
oraz

• ryzyko zwi¹zane z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów.

D.3 Najwa¿niejsze informacje
o g³ównych czynnikach ryzyka
charakterystycznych dla
papierów wartoœciowych.

Wystêpuj¹ równie¿ ryzyka zwi¹zane z Obligacjami, w tym ryzyka rynkowe, do których nale¿¹:

• ryzyko obni¿enia wartoœci rynkowej Obligacji, je¿eli Emitent ma mo¿liwoœæ skorzystania
z opcji wczeœniejszego wykupu Obligacji;

• ryzyko zmiennoœci wartoœci rynkowej Obligacji emitowanych z dyskontem lub premi¹;

• ryzyko zmiany prawa lub praktyki organów administracji publicznej;

• ryzyko niezaspokojenia roszczeñ Obligatariuszy w przypadku upad³oœci Emitenta;

• ryzyko uprzywilejowania wierzycieli funduszy sekurytyzacyjnych;

• ryzyko braku obrotu na rynku wtórnym lub niskiej p³ynnoœci rynku wtórnego;

• ryzyko wp³ywu zmiany wysokoœci stóp procentowych na wartoœæ rynkow¹ Obligacji
o sta³ym oprocentowaniu;

Ostateczne Warunki
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Lp. Miasto Kod pocztowy Ulica

1 Bia³ystok 15-077 ul. Warszawska 44/1

2 Bielsko-Bia³a 43-304 Pl. Wolnoœci 7

3 Bydgoszcz 85-109 ul. Grodzka 17

4 Gdañsk 80-900 ul. Wa³y Jagielloñskie 8

5 Gdynia 81-370 Skwer Koœciuszki 13

6 Katowice 40-024 ul. Powstañców 43

7 Kraków 31-064 ul. Augustiañska 15

8 Lublin 20-954 ul. Krakowskie Przedmieœcie 6

9 £ódŸ 91-415 Plac Wolnoœci 3

10 Poznañ 60-967 ul. Pó³wiejska 42

• ryzyko zwi¹zane z niejasnoœci¹ i skomplikowaniem przepisów prawa podatkowego;

• ryzyko zawieszenia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzeda¿y Obligacji;

• ryzyko niedopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym;

• ryzyko wstrzymania dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub
rozpoczêcia notowañ Obligacji na rynku regulowanym;

• ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami; oraz

• ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu na rynku regulowanym.

Dzia³ E – Oferta

E.2b Przyczyny oferty i opis
wykorzystania wp³ywów
pieniê¿nych, gdy s¹ one inne
ni¿ osi¹gniêcie zysku
lub zabezpieczenie przed
okreœlonymi rodzajami ryzyka.

Wp³ywy netto z emisji Obligacji zostan¹ przeznaczone na finansowanie wydatków zwi¹zanych
z nabywaniem przez Grupê portfeli wierzytelnoœci w celu osi¹gniêcia zysku przez Emitenta.

E.3 Opis warunków oferty. Obligacje bêd¹ przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaj Obligacji: Obligacje na okaziciela oprocentowane wed³ug zmiennej stopy procentowej.

Liczba oferowanych Obligacji wynosi: 450.000

Wartoœæ nominalna jednej Obligacji wynosi: 100 PLN

Informacje dotycz¹ce oprocentowania Obligacji: zmienna stopa procentowa stanowi¹ca sumê
stawki WIBOR dla depozytów 3-miesiêcznych i mar¿y w wysokoœci 3,80% w skali roku.

Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi: 100 PLN

Oferuj¹cy: DomMaklerski mBanku S.A., mBank S.A.

Okres oferty: 31 marca 2014 r. – 11 kwietnia 2014 r.

Opis procedury sk³adania zapisów:

Zapisy mog¹ byæ sk³adane za poœrednictwem zdalnych œrodków komunikacji (tj. w szczególnoœci

telefonicznie lub za poœrednictwem Internetu). Inwestor mo¿e z³o¿yæ wielokrotne zapisy

na Obligacje. Wzór formularza zapisu na Obligacje bêdzie udostêpniany inwestorom w terminach

subskrypcji Obligacji w miejscach przyjmowania zapisów. Inwestorzy zamierzaj¹cy nabyæ

Obligacje zobowi¹zani s¹ do posiadania rachunku inwestycyjnego prowadzonego przez firmê

inwestycyjn¹, która przyjmuje zapis.

Wykaz punktów obs³ugi klienta, w których bêd¹ przyjmowane zapisy:

Ostateczne Warunki
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Lp. Miasto Kod pocztowy Ulica

11 Rzeszów 35-010 ul. Soko³a 6

12 Szczecin 70-551 Pl. ¯o³nierza Polskiego 1B

13 Warszawa 00-684 ul. Wspólna 47/49

14 Wroc³aw 53-611 ul. Strzegomska 2-4

Szczegó³y dotycz¹ce minimalnej i maksymalnej wysokoœci zapisu:

Inwestor mo¿e z³o¿yæ pojedynczy minimalny zapis na 1 Obligacjê i nie wiêcej ni¿ 10.000 Obligacji.

Opis mo¿liwoœci redukcji zapisów i procedury zwrotu wp³aconych œrodków:

Obligacje bêd¹ przydzielane inwestorom w kolejnoœci z³o¿onych zapisów. Je¿eli ³¹czna liczba

Obligacji, na jakie inwestorzy z³o¿¹ zapisy, bêdzie mniejsza lub równa ³¹cznej liczbie Obligacji

oferowanych w niniejszej serii, inwestorom zostan¹ przydzielone Obligacje, w takiej liczbie

na jak¹ z³o¿yli zapisy. Je¿eli ³¹czna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy z³o¿¹ zapisy, bêdzie

wiêksza od liczby oferowanych Obligacji, zapisy inwestorów bêd¹ podlegaæ redukcji.

Szczegó³y dotycz¹ce sposobu i terminu dokonywania p³atnoœci:

W chwili sk³adania zapisu inwestor bêdzie zobowi¹zany posiadaæ na rachunku inwestycyjnym w firmie,

w której sk³ada zapis, œrodki pieniê¿ne stanowi¹ce wp³atê w pe³nej wysokoœci (z uwzglêdnieniem

prowizji) na subskrybowane Obligacje.

Dzieñ i sposób og³oszenia rezultatu oferty do publicznej wiadomoœci:

Informacja o wynikach oferty zostanie podana do publicznej wiadomoœci w trybie raportu

bie¿¹cego w terminie dwóch tygodni od zakoñczenia subskrypcji Obligacji.

Procedura zawiadamiania subskrybentów o przydziale Obligacji:

Inwestor jest uprawniony do otrzymania informacji o liczbie przydzielonych Obligacji w firmie

inwestycyjnej prowadz¹cej jego rachunek inwestycyjny zgodnie z odpowiednim regulaminem

dzia³ania tego podmiotu.

Wysokoœæ kosztów i podatków pobieranych od subskrybenta:

Inwestor zapisuj¹cy siê na Obligacje nie ponosi ¿adnych dodatkowych kosztów zwi¹zanych

ze z³o¿eniem zapisu poza prowizj¹, do pobierania której uprawnione s¹ firmy inwestycyjne

przyjmuj¹ce zapisy.

E.4 Opis interesów,
w³¹cznie z konfliktem interesów,
o istotnym znaczeniu dla emisji
lub oferty.

Oferuj¹cy mog¹ otrzymywaæ od Emitenta wynagrodzenie w zwi¹zku z emisjami Obligacji
w ramach Programu. Ka¿dy z Oferuj¹cych, oraz ich podmioty zale¿ne lub powi¹zane wspó³pracuje
lub mo¿e w przysz³oœci rozpocz¹æ wspó³pracê, w zakresie dzia³alnoœci finansowej, z Emitentem
oraz mo¿e œwiadczyæ us³ugi na rzecz Emitenta lub jego podmiotów zale¿nych lub powi¹zanych,
w swoim normalnym toku dzia³alnoœci.

Z zastrze¿eniem informacji wskazanych powy¿ej, wed³ug wiedzy Emitenta, ¿adna osoba
zaanga¿owana w emisjê Obligacji nie posiada istotnych interesów w zwi¹zku z ofert¹
ani nie wystêpuje konflikt interesów.

E.7 Szacunkowe koszty pobierane
od inwestora przez Emitenta
lub Oferuj¹cego.

Emitent nie bêdzie pobiera³ ¿adnych kosztów od inwestorów.

Z³o¿enie zapisu na Obligacje nie jest zwi¹zane z dodatkowymi op³atami nak³adanymi przez
Oferuj¹cego. Inwestor mo¿e byæ zobowi¹zany do zap³aty innych kosztów poœrednio zwi¹zanych
z subskrybowaniem Obligacji, w tym w szczególnoœci kosztów prowizji maklerskiej za z³o¿enie
zlecenia/zapisu, za³o¿enia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz innych mo¿liwych
kosztów bankowych zwi¹zanych z dokonywaniem wp³aty na Obligacje, ewentualnych kosztów
wymiany walut obcych na PLN, itp. Zwraca siê tak¿e uwagê inwestorom, ¿e wp³aty na Obligacje
nie s¹ oprocentowane i w przypadku zwrotu czêœci lub ca³ej wp³aconej kwoty, inwestorowi
nie przys³uguj¹ odsetki ani odszkodowanie.
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