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Raport bieżący Nr 37/2018 
 
Data sporządzenia: 05.10.2018 r., godz. 15:48 
 
Temat: 
Zawarcie umowy uzupełniającej do umowy kredytowej przez jednostki zależne od BEST S.A. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., 
opublikowanego przez jednostkę zależną od Emitenta: BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST II NSFIZ), informującego o zawarciu przez BEST II NSFIZ i ING Bank Śląski S.A. z siedzibą 
w Katowicach (Bank) umowy kredytowej (Umowa Kredytowa) do kwoty 50.000.000 zł (Kredyt) niniejszym informuje, że dnia 
5 października 2018 r. BEST II NSFIZ oraz jednostka zależna od Emitenta: BEST IV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST IV NSFIZ) (BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSIZ dalej łącznie jako: 
Kredytobiorcy) zawarli umowę uzupełniającą do Umowy Kredytowej (Umowa Uzupełniająca), na podstawie której: 

1) do Umowy Kredytowej przystąpił w charakterze kredytobiorcy BEST IV NSFIZ; 
2) Umowie Kredytowej nadano nowe brzmienie (Nowa Umowa Kredytowa). 

 
Zgodnie z postanowieniami Nowej Umowy Kredytowej: 

1) zwiększono maksymalną kwotę Kredytu z kwoty 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) do kwoty 
250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych); 

2) kwota Kredytu może zostać wykorzystana na refinansowanie nabytych portfeli wierzytelności lub finansowanie 
zakupu nowych portfeli wierzytelności, nie więcej niż do 80% ceny zakupu; 

3) termin udostępnienia Kredytu - ustalono do dnia 30 września 2019 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 
miesięczne okresy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2029 r. 

 
Nowa Umowa Kredytowa wchodzi w życie z chwilą spełnienia przez Kredytobiorców wszystkich warunków zawieszających 
określonych w Umowie Uzupełniającej. 
 
W Umowie Uzupełniającej zostały przewidziane następujące warunki zawieszające: 

1) otrzymanie przez Bank wszystkich umów, dokumentów oraz zaświadczeń wskazanych w Umowie Uzupełniającej 
dotyczących wzajemnej współpracy Banku oraz Kredytobiorców, których postanowienia zostaną uprzednio 
uzgodnione pomiędzy Bankiem oraz Kredytobiorcami; 

2) złożenia przez każdego z Kredytobiorców oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego w trybie art. 777 § 1 
ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.  

 
O spełnieniu warunków zawieszających Emitent poinformuje odrębnym raportem. 
 
Pozostałe postanowienia Nowej Umowy Kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju 
umów. Nowa Umowa Kredytowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. 
 
Ponadto Emitent informuje, iż dotychczas ustanowione przez BEST II NSFIZ zabezpieczenia wierzytelności Banku pozostały w 
mocy. 
 
BEST II NSFIZ oraz BEST IV NSFIZ są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta. 
 
Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem nie ma powiązań. 
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