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Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent), informuje że w dniu 29 marca 2016 r. w Warszawie BEST I 

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Fundusz) zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) 

umowę zakupu portfela wierzytelności (Umowa), której przedmiotem jest nabycie przez Fundusz portfela wierzytelności  

zabezpieczonych (hipoteka, zastaw rejestrowy) i niezabezpieczonych wynikających z czynności bankowych o łącznej 

wartości nominalnej 92,4 mln zł za cenę 23.961 tys. zł (Cena) płatną w terminie do 30 marca 2016 r.  

Warunkiem zawieszającym przeniesienie na Fundusz wszelkich praw i roszczeń  związanych z wierzytelnościami objętymi 

Umową jest zapłata przez Fundusz Ceny. Warunek ten został spełniony w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2016 r. Z dniem 

zapłaty Ceny Fundusz nabył wierzytelności objęte Umową ze skutkiem na dzień zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem 

powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących przelewu wierzytelności zabezpieczonych hipoteką lub zastawem 

rejestrowym (wpis Funduszu do właściwego rejestru publicznego jako wierzyciela hipotecznego lub zastawnika).  

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych i nie została zawarta z zastrzeżeniem terminu. 

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

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest Cena stanowiąca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Wierzytelności nabywane na podstawie Umowy stanowią aktywa o znacznej wartości i zostaną ujęte w księgach 

rachunkowych Funduszu w cenie ich nabycia. Nabycie wierzytelności finansowane jest ze środków własnych Fundusz. 

Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań. 

Emitent poprzez BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100% certyfikatów 

inwestycyjnych Funduszu dających prawo do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. 
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