
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieżący Nr 31/2018 

Data sporządzenia: 24.08.2018 r.; godz. 16:32 
 
Temat: 
Potwierdzenie zasad przyszłej współpracy z inwestorem mogące mieć wpływ na prezentację BEST III NSFIZ w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. 
 
Podstawa prawna: 
art. 17 ust 1. MAR – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2018 r. otrzymał od HOIST 
Finance AB z siedzibą w Sztokholmie („HOIST”) - następcy prawnego HOIST Kredit Aktiebolag z siedzibą w Sztokholmie 
oświadczenie („Oświadczenie”) dotyczące zasad współpracy w ramach funduszu BEST III Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („BEST III NSFIZ”), uregulowanej m.in. w umowie inwestycyjnej z dnia 
12 kwietnia 2012 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2012 („Umowa Inwestycyjna”). 
 
W Oświadczeniu HOIST potwierdził, iż intencją stron Umowy Inwestycyjnej jest niedokonywanie dalszych wspólnych 
inwestycji poprzez BEST III NSFIZ oraz skoncentrowanie się wyłącznie na efektywnym zarządzaniu portfelami wierzytelności 
nabytymi w poprzednich latach. Ponadto HOIST potwierdził, iż osiągnął określony w Umowie Inwestycyjnej wskaźnik 
rentowności dotyczący wierzytelności BEST III NSFIZ, co powoduje, że wygasło przysługujące mu prawo do żądania 
powierzenia zarządzania częścią sekurytyzowanych wierzytelności BEST III NSFIZ, innemu niż Emitent podmiotowi (Drugi 
Zarządzający). HOIST potwierdził również, iż jego intencją nie jest wpływanie na bieżące zarządzanie BEST III NSFIZ i jego 
wierzytelnościami, a jedynie wykonywanie uprawnień kontrolnych w razie istotnego pogorszenia się poziomu wpływów z 
windykacji wierzytelności przysługujących BEST III NSFIZ. HOIST wskazał, iż bieżące zarządzanie BEST III NSFIZ leży w gestii 
Towarzystwa jako organu BEST III NSFIZ, a bieżące zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi BEST III NSFIZ leży w 
gestii Emitenta. 
 
W następstwie powyższego Zarząd Emitenta dokona oceny, czy wyżej wymienione przesłanki nie przesądzą o sprawowaniu 
przez niego kontroli nad BEST III NSFIZ, co może się wiązać ze zmianą sposobu prezentacji tej inwestycji w 
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Emitenta. O wynikach przeprowadzonej oceny oraz jej konsekwencjach 
Emitent poinformuje odrębnym raportem. 
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