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Treść raportu: 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 25 marca 2016 r. 
(Raportu) informującego o zawarciu przez Emitenta oraz jego jednostki zależne: BEST Capital Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni (BEST Capital FIZAN), BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST I NSFIZ) oraz BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Gdyni (BEST II NSFIZ) (dalej łącznie: Kredytobiorcy) z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu (Bank) umowy o kredyt rewolwingowy (Umowy) do kwoty 24.000.000 zł (Kredyt) przeznaczonego 
na finansowanie lub zrefinansowanie zakupu pakietów wierzytelności bezpośrednio lub pośrednio przez objęcie certyfikatów 
inwestycyjnych lub obligacji wyemitowanych przez BEST Capital FIZAN, BEST I NSFIZ bądź BEST II NSFIZ, o parametrach 
szczegółowo opisanych w Raporcie, niniejszym informuje, że dnia 31 stycznia 2018 r. Kredytobiorcy zawarli aneksy do 
Umowy (Aneksy), na podstawie których strony Umowy wprowadziły w niej następujące istotne zmiany: 

1) zmieniono charakter Kredytu z rewolwingowego na obrotowy; 
2) wydłużono termin spłaty Kredytu z 31.03.2018 r. na 28.02.2022 r.; 
3) zwiększono maksymalną kwotę Kredytu z kwoty 24.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) 

do kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). 
 
W związku z podpisaniem  Aneksów i zwiększeniem maksymalnej kwoty Kredytu w dniu dzisiejszym podjęte zostały działania 
mające na celu aktualizację istniejących zabezpieczeń wierzytelności Banku mających na celu dostosowanie wysokości 
zabezpieczeń do zwiększonej kwoty Kredytu, tj.: (1) podpisano nowe deklaracje wekslowe do weksli in blanco z wystawienia 
każdego z Kredytobiorców, przy czym weksle in blanco wystawione przez BEST Capital FIZAN, BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ 
zostały poręczone przez Emitenta, (2) złożono nowe oświadczenia każdego Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji złożone 
w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz (3) zaktualizowano zastaw rejestrowy na certyfikatach 
inwestycyjnych serii E wyemitowanych przez BEST Capital FIZAN i objętych przez Emitenta do najwyższej sumy 
zabezpieczenia o łącznej wartości 150% kwoty Kredytu, tj. do kwoty 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów 
złotych). 
 
Kredyt zostanie udostępniony po ustanowieniu aktualizacji ww. zabezpieczeń.  
 
Pozostałe postanowienia Umowy zmienione Aneksami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego 
rodzaju umów. Umowa zmieniona Aneksami nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych oraz nie została zawarta 
pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. 
 
BEST Capital FIZAN, BEST I NSFIZ, BEST II 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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