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Wystartowały zapisy na obligacje BEST o warto ści 50 mln zł 

 
Od dzi ś do 22 kwietnia mo żna zapisywa ć się na obligacje BEST. Zainteresowani 
nie powinni jednak zwleka ć z zapisem, gdy ż Spółka oferuje dyskonto – im 
wcześniejszy zapis, tym ni ższa cena.  
 
 4-letnie obligacje BEST o łącznej wartości 50 mln zł są przeznaczone dla inwestorów 
detalicznych. Spółka oferuje papiery o oprocentowaniu zmiennym równym stawce 
WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5%. Oznacza to niemal 5,2% zysku w pierwszym 
okresie odsetkowym. 
 
Zapisy na obligacje serii L3 prowadzą Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski 
PKO Banku Polskiego, ale wystarczy rachunek maklerski w dowolnym banku domu 
maklerskim. Inwestorzy mają do dyspozycji łącznie 49 placówek na terenie całego 
kraju. Zapisy można składać także przez Internet i telefonicznie. 
 
Wzorem wcześniejszych ofert obligacje oferowane są z dyskontem, którego wartość 
zależy od dnia, w którym składany jest zapis. Im wcześniej inwestor złoży zapis, tym 
niższą zapłaci cenę. Ponadto, w razie redukcji zapisów, inwestorzy, którzy jako pierwsi 
dokonali zapisów otrzymają pełną pulę.  
 
BEST oferuje inwestorom detalicznym 500.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł 
każda. Aby wziąć udział w subskrypcji wystarczy już 100 zł. Odsetki będą wypłacane 
inwestorom co 3 miesiące, a Spółka przewiduje debiut papierów na rynku Catalyst 23 
maja. 
 
Wszystkie informacje na temat trwającej emisji obligacji znajdują się pod adresem:  
http://best.com.pl/publiczna-oferta,117,pl.html  
 
 
*** 
Ogólne informacje o BEST 
  
BEST S.A. jest spółk ą notowan ą na Giełdzie Papierów Warto ściowych w Warszawie od 1997 r., 
specjalizuj ącą się w obrocie i zarz ądzaniu wierzytelno ściami nieregularnymi. Grupa BEST 
aktywnie inwestuje w portfele wierzytelno ści (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem 
funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, 
firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innyc h podmiotów oferuj ących usługi masowe. 
  
BEST jest równie ż jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarz ądza funduszami 
inwestycyjnymi o ł ącznej warto ści aktywów 984 mln zł (stan na 30 grudnia 2015 r.).  Połączenie 
kompetencji z zakresu windykacji nale żności oraz tworzenia i zarz ądzania funduszami 
inwestycyjnymi pozwoliło skupi ć wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej gru pie 
kapitałowej. 
  



 

 

Łączna warto ść nominalna zarz ądzanych przez BEST wierzytelno ści własnych oraz nale żących 
do innych podmiotów wynosi ponad 10,6 mld zł (stan na 30 grudnia 2015 r.). W 2015 r. Grupa 
BEST wypracowała 82,2 mln zł zysku netto przy przyc hodach operacyjnych w wysoko ści 140,1 
mln zł. 
 
*** 
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wył ącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem 
informacji o ofercie publicznej obligacji BEST S.A.  jest Prospekt Podstawowy, który został 
zatwierdzony przez Komisj ę Nadzoru Finansowego w dniu 9 czerwca 2015 r., ewen tualne aneksy 
i komunikaty aktualizuj ące do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunk i Emisji 
Obligacji. Prospekt Podstawowy, aneksy i komunikaty  aktualizuj ące do Prospektu 
Podstawowego oraz Ostateczne Warunki zostały opubli kowane elektronicznie i s ą dost ępne na 
stronie internetowej Spółki (www.best.com.pl). Obli gacje nie b ędą stanowi ć lokaty bankowej ani 
nie b ędą obj ęte systemem gwarantowania depozytów. 
 
Więcej informacji: 
Mariusz Ilnicki 
+48 668 48 36 73 
mariusz.ilnicki@best.com.pl 
 


