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Emisja obligacji serii G BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Obligacje”, „Emitent”) przeprowadzana jest w trybie art. 9 pkt. 1 Ustawy o
obligacjach (zdefiniowane poniżej) poprzez skierowanie propozycji nabycia do nieoznaczonego adresata. Oferta Obligacji
stanowi publiczne proponowanie odpłatnego nabycia papierów wartościowych, które dokonywane jest w drodze oferty
publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie (zdefiniowane poniżej).
Minimalny zapis na Obligacje wynosi 210.000 zł co oznacza, że oferta kierowana jest do Inwestorów, z których każdy nabywa
Obligacje o wartości liczonej według ich ceny emisyjnej nie mniejszej niż 50.000 euro w dniu ustalenia tej ceny (w dniu podjęcia
przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji obligacji, tj. w dniu 14 listopada 2012 r. średni kurs euro ogłoszony przez
Narodowy Bank Polski wynosił 4,1754 zł). Wobec powyższego i stosownie do treści art. 7 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 38 ust. 3 Ustawy o
ofercie (zdefiniowane poniżej) w związku z ofertą Obligacji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do
publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o ofercie, a niniejsza
propozycja nabycia nie stanowi żadnego z tych dokumentów.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach, a ich ewidencję w postaci zapisu
elektronicznego będzie prowadzić dom maklerski Noble Securities, a następnie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Emitent oświadczył, że dane zawarte w propozycji nabycia Obligacji, zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej
staranności są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na
znaczenie informacji zawartej w niniejszym materiale.
Noble Securities nie przeprowadził niezależnej weryfikacji informacji dotyczących Emitenta i przez niego przekazanych
zawartych w niniejszym dokumencie. W związku z powyższym Noble Securities nie daje żadnej rękojmi, nie składa żadnego
oświadczenia (wyraźnie złożonego lub dorozumianego), co do rzetelności lub zupełności propozycji nabycia Obligacji w zakresie
informacji dotyczących Emitenta i nie będzie z tego tytułu ponosić żadnej odpowiedzialności.
Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w ofercie Obligacji powinny przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznać się
szczegółowo z dokumentem propozycji nabycia.
Propozycja nabycia Obligacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Propozycja nabycia Obligacji nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków
przeprowadzenia emisji Obligacji. Żaden z zapisów Propozycji nabycia Obligacji nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy
porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest
odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora.
Emitent ani Noble Securities nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego
dokumentu lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartej. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie propozycji nabycia
Obligacji ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie
lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub
rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji.
Potencjalni nabywcy Obligacji powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w propozycji nabycia
Obligacji, a ich decyzja odnośnie zakupu Obligacji powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.
Ponadto Emitent ani Noble Securities nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby
być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami lub jakimkolwiek
świadczeniem Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający nabycie Obligacji, zasięgnął porady profesjonalnego
konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Obligacjami.
Ani propozycja nabycia Obligacji, ani objęte nią Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w
jakimkolwiek państwie. W związku z powyższym każdy Inwestor zamieszkujący albo mający siedzibę poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innego
państwa bądź państw, którym może podlegać bądź które to przepisy znajdują zastosowanie w jego sytuacji w związku z udziałem
w ofercie Obligacji.
Oferta przeprowadzana jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej polskiej. Poza granicami polski niniejszy dokument nie może
być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w
rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z
roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na terenie USA.
Propozycja Nabycia została zatwierdzona przez zarząd Emitenta w dniu 14 listopada 2012 r. wedle wiedzy na ten dzień.
Propozycja Nabycia, w tym w szczególności Warunki Emisji może być zmieniana przez Emitenta w porozumieniu z Noble
Securities na zasadach opisanych w Warunkach Emisji.
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I.
1.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI
Definicje

„ASO CATALYST”

alternatywny system obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi
prowadzony i zarządzany przez GPW

„Banki Referencyjne”

Bank Zachodni WBK S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A., Polska Kasa Opieki S.A., ING Bank Śląski S.A., BRE Bank S.A. lub
odpowiednio ich następcy prawni

„BEST I NSFIZ”

BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty reprezentowany i zarządzany przez Copernicus Capital TFI S. A.

„BEST II NSFIZ”

BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty reprezentowany i zarządzany przez Best TFI S. A.

„Data (Dzień) Emisji”

dzień zdefiniowany w pkt. 19 Warunków Emisji, dzień przydziału Obligacji

„Data (Dzień) Wykupu”

dzień zdefiniowany w pkt. 26 Warunków Emisji

„Dzień (Termin) Płatności dzień zdefiniowany w pkt. 23 Warunków Emisji
Odsetek”
„Dzień Roboczy”

każdy dzień, który jest dniem roboczym w Noble Securities, niebędący w
Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy lub sobotą, a po dematerializacji
Obligacji, w rozumieniu Ustawy o Obrocie, każdy dzień w którym KDPW
prowadzi działalność operacyjną.

„Emitent”, „Spółka”

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni

„Ewidencja”

ewidencja Obligacji prowadzona zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy
o Obligacjach

„Formularz Przyjęcia
Propozycji Nabycia”

formularz, którego wzór zamieszczony został w rozdziale V Propozycji
Nabycia

„Grupa”, „Grupa
Kapitałowa”

Emitent oraz jego wszystkie jednostki zależne zgodnie z definicją zawartą w
Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

„GPW”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Inwestor”

osoba lub podmiot, do którego skierowana jest Oferta

„KDPW”

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

„KNF”

Komisja Nadzoru Finansowego

„Kodeks Cywilny”

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z
późn. zm.)

„Kodeks Karny”

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z
późn. zm.)

„Kodeks Spółek
Handlowych”

ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr
94 poz. 1037 z późn. zm.)

„Kwota Wykupu”

świadczenie pieniężne Emitenta polegające na zapłacie kwoty
odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji, zgodnie z postanowieniami
Warunków Emisji

„Noble Securities”,
„Oferujący",
„Koordynator Oferty”
„Obligacje”
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„Obligatariusz”

uprawniony z Obligacji

„Oferta”

oferta Obligacji w trybie art. 9 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach dokonywana
poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do nieoznaczonego adresata w
sposób, który stanowi publiczne proponowanie nabycia papierów
wartościowych w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o
Ofercie; minimalny zapis na Obligacje wynosi 210.000 zł co oznacza, że
oferta kierowana jest do Inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o
wartości liczonej według ich ceny emisyjnej nie mniejszej niż 50.000 euro w
dniu ustalenia tej ceny (w dniu podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w
sprawie emisji obligacji, tj. w dniu 14 listopada 2012 r. średni kurs euro
ogłoszony przez Narodowy Bank Polski wynosił 4,1754 zł), wobec
powyższego i stosownie do treści art. 7 ust. 3 pkt. 2 oraz 38 ust. 3 Ustawy o
Ofercie w związku z ofertą publiczną Obligacji nie jest wymagane
sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości
prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu
Ustawy o Ofercie a Propozycja Nabycia takim dokumentem nie jest

„Okres Odsetkowy”

Okres zdefiniowany w pkt. 21 Warunków Emisji

„Prawo bankowe”

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz.939
z późn. zm.)

„Prawo dewizowe”

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178,
z późn. zm.)

„Prawo upadłościowe”

ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.
Nr 60 poz. 535

„Propozycja Nabycia”

propozycja nabycia Obligacji na okaziciela serii G spółki BEST S.A.
niniejszy dokument nie będący prospektem emisyjnym ani memorandum
informacyjnym w rozumieniu Ustawy o Ofercie, na podstawie którego
Inwestorom składana jest propozycja nabycia Obligacji, zawierający m. in.
Warunki Emisji Obligacji.
Emitent zastrzega sobie prawo do dokonania do Dnia Emisji, w
porozumieniu z Noble Securities, zmiany Propozycji Nabycia w tym
Warunków Emisji na drodze ogłoszenia na stronie internetowej
Oferującego.

„Ustawa o obligacjach”

ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity z dnia 18
września 2001 r., Dz.U. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.)

„Ustawa o obrocie”

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity z dnia 15 października 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384 z późn.
zm.)

„Ustawa o ofercie”

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października
2009 r., Dz.U. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

„Ustawa o
przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy”

ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity z dnia 16 marca 2010 r., Dz.U. Nr
46, poz. 276 z późn. zm.)

„Warunki Emisji”

warunki emisji Obligacji w rozumieniu art. 5b Ustawy o obligacjach

„Zadłużenie Finansowe”

wszelkie zobowiązania do zapłaty lub zwrotu pieniędzy z tytułu:
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pożyczonych środków (pożyczka lub kredyt);



kwot zgromadzonych w drodze dyskontowania weksli lub emisji
obligacji, weksli, skryptów dłużnych;



wyceny transakcji instrumentami pochodnymi, przy czym dla
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potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji
pochodnych będzie brane pod uwagę saldo wyceny wszystkich
takich transakcji, o ile przyjmie ono wartość ujemną;


zobowiązań leasingowych;



akcji podlegających umorzeniu;

lub inne zobowiązania, które wiążą się z koniecznością zapłaty odsetek za
korzystanie z kapitału.
„Zarząd”

Zarząd Emitenta

2.

Emitent

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni

3.

Instrument
finansowy

Obligacje serii G, na okaziciela, niezabezpieczone, nie posiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 5a
Ustawy o obligacjach, których ewidencje będzie prowadzić Noble Securities, a następnie, w przypadku
dematerializacji, KDPW. Prawa z Obligacji, zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy o obligacjach powstają z chwilą
zapisania Obligacji w Ewidencji i przysługują osobie wskazanej w Ewidencji, a następnie, w przypadku
dematerializacji – osobie, na której rachunku papierów wartościowych Obligacje będą zapisane.

4.

Waluta Obligacji

Złoty (PLN).

5.

Wartość
nominalna jednej
Obligacji

100,00 zł (sto złotych 00/100).

6.

Cena emisyjna
Obligacji

100,00 zł (sto złotych 00/100) (cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji).

7.

Wielkość emisji

390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji.

8.

Łączna wartość
emisji

39.000.000 zł (trzydzieści dziewięć milionów złotych 00/100).

9.

Okres
zapadalności

3,5 roku

10. Oprocentowanie
Obligacji

Wysokość oprocentowania Obligacji będzie zmienna.
Obligacje będą oprocentowane (Stopa Procentowa) w wysokości stopy bazowej równej stawce WIBOR3M
(Stopa Bazowa) z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego,
publikowanej na 4 Dni Robocze przed rozpoczęciem każdego Okresu Odsetkowego (Dzień Ustalenia
Stopy Bazowej), powiększonej o marżę dla Obligatariuszy (Marża).
Wysokość marży została ustalona przez Emitenta na poziomie 4,70 p.p. [470 pb] (cztery i 70/100
punktów procentowych) od wartości nominalnej Obligacji w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego
wynosi 365 dni).
Stopa Bazowa ustalana będzie z dokładnością do 0,01 pp (1/100 punktu procentowego) na podstawie
informacji publikowanej na stronie serwisu Reuters Polska.
Jeżeli stawka WIBOR3M będzie niedostępna, Emitent zwróci się, bez zbędnej zwłoki, do Banków
Referencyjnych o podanie stopy procentowej dla 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanej przez
każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku
międzybankowym i ustali Stopę Bazową jako średnią arytmetyczną stóp podanych przez Banki
Referencyjne, pod warunkiem, że co najmniej 3 Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym
– jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie
zaokrąglone w górę).
W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie ona
ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stopy Bazowej w Okresie Odsetkowym bezpośrednio
poprzedzającym Dzień Ustalenia Stopy Bazowej.
Odsetki będą naliczane począwszy od Daty Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu lub
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przedterminowego wykupu przez Emitenta (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 3 miesiące (okres
Odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące).
Odsetki będą naliczane od każdej Obligacji z dokładnością do jednego grosza (przy czym pół grosza
będzie zaokrąglone w górę).
Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki obliczone zgodnie z poniższym wzorem:
O = N × R × n / 365, gdzie:
O – kwota odsetek za dany Okres Odsetkowy od jednej Obligacji (kupon),
N – wartość nominalna jednej Obligacji,
R – oprocentowanie Obligacji,
n – liczba dni w Okresie Odsetkowym.
Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia pieniężnego przez Emitenta będzie liczba Obligacji zapisana
z dniem ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek w Ewidencji lub, w przypadku
dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o obrocie, na rachunku papierów wartościowych
Obligatariusza lub na rachunku sponsora emisji.
11. Zabezpieczenie
Obligacji

A.

PARAMETRY ZABEZPIECZENIA

Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone.
Emitent zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie Obligacji po dniu Emisji o następujących parametrach:
1)

rodzaj zabezpieczenia: rzeczowe, zastaw rejestrowy z najwyższym pierwszeństwem
zaspokojenia,
2) docelowy przedmiot zabezpieczenia: 100% certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST I NSFIZ
– („Zabezpieczenie Docelowe”), które stanowią 100% wszystkich istniejących na Dzień Emisji
certyfikatów BEST I NSFIZ,
3) pomostowy przedmiot zabezpieczenia (do czasu ustanowienia Zabezpieczenia
Docelowego): akcje Emitenta stanowiące nie mniej niż 30% kapitału zakładowego oraz
certyfikaty inwestycyjne BEST II NSFIZ na które przypada nie mniej niż 25% wartości aktywów
netto funduszu wg ostatniej wyceny („Zabezpieczenie Pomostowe”),
4) najwyższa suma zabezpieczenia: 135 % łącznej wartości nominalnej wyemitowanych
Obligacji.
Warunkiem przydziału Obligacji jest ustanowienie administratora zastawów mających stanowić
zabezpieczenie emisji w ramach Zabezpieczenia Docelowego i Pomostowego, zawarcie umowy
zastawniczej oraz złożenie wniosku o wpis zastawu do rejestru zastawów w zakresie Zabezpieczenia
Pomostowego. Jednocześnie Emitent zobowiązuje się, że do dnia 30 czerwca 2013 r. ustanowione
zostanie Zabezpieczenie Docelowe.
B.

WARUNKI
ZWOLNIENIA
ZABEZPIECZENIA

SPOD

OBCIĄŻENIA

POMOSTOWEGO

PRZEDMIOTU

Po ustanowieniu Zabezpieczenia Docelowego (wpisu zastawu do rejestru zastawów) zastawca uprawniony
będzie do przedstawienia administratorowi zastawu żądania zwolnienia Zabezpieczenia Pomostowego a
administrator zastawów żądanie takie wykona. W przypadku ustanowienia Zabezpieczenia Docelowego
przed dokonaniem wpisu Zabezpieczenia Pomostowego, Zastawca uprawniony będzie do cofnięcia
wniosku o wpis tego zastawu do rejestru zastawów.
C.

WARUNKI ZWOLNIENIA SPOD OBCIĄŻENIA DOCELOWEGO PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA
Po ustanowieniu Zabezpieczenia Docelowego (wpisu zastawu do rejestru zastawów) zastawca
uprawniony będzie do przedstawienia administratorowi zastawu żądania zwolnienia spod
zabezpieczenia (udzielenia zgody na wykreślenie zastawu z rejestru zastawów) części certyfikatów
inwestycyjnych BEST I NSFIZ stanowiących Zabezpieczenie Docelowe zgodnie z poniższymi
warunkami:
1) w każdym półroczu, począwszy od półrocza, w którym ustanowione zostanie Zabezpieczenie
Docelowe, można umorzyć oraz w razie konieczności zwolnić spod zabezpieczenia, liczbę
certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ, na którą przypadają aktywa netto równe co do
wartości 50% przepływów netto, czyli różnicy pozycji (i) i (ii):
(i)
wpływy z tytułu posiadanych lokat powiększone o wpływy z tytułu zbycia
składników lokat, z zastrzeżeniem, że łączna wartość możliwych do
uwzględniania wpływów z tytułu zbycia składników lokat nie może
przekroczyć 15.000.000 zł (piętnastu milionów złotych), a w każdym
półroczu 4.000.000 zł (czterech milionów złotych),
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2)

3)
4)

(ii)
wydatki z tytułu wynagrodzenia dla towarzystwa;
wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych funduszu za poprzednie półrocze, z
zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości w przypadku zmiany zasad polityki rachunkowości
funduszu, nazewnictwa pozycji sprawozdawczych i/lub zasad prezentacji danych, do wyliczenia
przepływów netto w miejsce wyżej wskazanych pozycji rachunku przepływów pieniężnych
funduszu przyjmowane będą te pozycje, które zawierają odpowiednio:
w przypadku pozycji (i) - wpływy z posiadanych portfeli wierzytelności;
w przypadku pozycji (ii) - wynagrodzenie z tytułu zarządzania portfelami wierzytelności;
w przypadku, gdy ustanowienie Zabezpieczenia Docelowego nastąpi do 30 czerwca 2013 r.
włącznie, opisane w pkt 1 wartości możliwe do umorzenia w pierwszym półroczu 2013 r.
odnosić się będą do wartości wykazanych w sprawozdaniu BEST I NS FIZ za IV kwartał 2012 r.
(tj. przepływów za IV kwartał 2012 r.);
wartości dostępne do umorzeń – w trybie opisanym w pkt. 1 i 2 powyżej, a niewykorzystane,
kumulują się w kolejnych okresach z uwzględnieniem limitu łącznego określonego w pkt. 1 (i).
każdorazowe umorzenie oraz ewentualne związane z nim zwolnienie certyfikatów
inwestycyjnych BEST I NSFIZ spod zabezpieczenia niezgodne z zasadami określonymi w pkt 1,
2 i 3 powyżej będzie możliwe jedynie pod warunkiem umorzenia certyfikatów z jednoczesnym
przekazaniem środków pochodzących z umorzenia na rachunek powierniczy, do którego
pełnomocnikiem będzie administrator zastawu, z którego środki, z wyłączeniem odsetek od
depozytów, mogą być przekazane jedynie na obsługę zobowiązań wynikających z Obligacji.

D. ZADANIA ADMINISTRATORA ZASTAWU
Administrator zastawu wykonując uprawnienia zastawnika, na pisemny wniosek zastawcy, niezwłocznie
zwolni spod zastawu rejestrowego odpowiednią część zabezpieczeń, składając pisemne oświadczenie o
częściowym (adekwatnie proporcjonalnym do zwalnianych Certyfikatów Inwestycyjnych) zrzeczeniu się
zabezpieczenia, jeśli zachowane będą warunki złożenia takiego żądania, o których mowa powyżej.
12. Prawo właściwe
13.

Podstawa prawna
emisji

Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
1) Ustawa o obligacjach oraz
2) Uchwała Zarządu BEST S.A. z siedzibą w Gdyni Nr 105/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie
emisji obligacji serii G przez BEST S.A. z siedzibą w Gdyni,
Do emisji Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy Ustawy o Obrocie, i inne przepisy
dotyczące instrumentów finansowych a także odpowiednie regulacje KDPW i ASO CATALYST, o ile
Obligacje zostaną wprowadzone do tego systemu obrotu.

14. Zobowiązania z
Obligacji

Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji są nieodwołalne, niepodporządkowane, niezabezpieczone,
bezwarunkowe, a także są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie.
Zgodnie z art. 37a Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji przedawniają się z upływem 10
lat.

15. Zbywalność
Obligacji i ASO
Catalyst

Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona.

16. Tryb Oferty

Oferta będzie przeprowadzona w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach poprzez udostępnienie
Propozycji Nabycia nieoznaczonym adresatom w sposób, który stanowi publiczne proponowanie nabycia
papierów wartościowych w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie.

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do ASO CATALYST.

Minimalny zapis na Obligacje wynosi 210.000 zł co oznacza, że każdy Inwestor nabywa Obligacje o
wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie mniejszej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) euro w
dniu ustalenia tej ceny (tj. w dniu 14 listopada 2012 r., średni kurs euro ogłoszony w tym dniu przez
Narodowy Bank Polski wynosi 4,1754 zł).
Wobec powyższego i stosownie do treści art. 7 ust. 3 pkt. 2 oraz 38 ust. 3 Ustawy o Ofercie w związku z
ofertą publiczną Obligacji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej
wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie a
Propozycja Nabycia nie jest żadnym z tych dokumentów.
17. Oferujący,
Koordynator
oferty

Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie; adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.
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18. Cel emisji

Środki pozyskane z emisji w co najmniej 95% przeznaczone zostaną na nabycie przez Emitenta 100%
certyfikatów inwestycyjnych serii C BEST I NSFIZ, którego głównym składnikiem lokat są pakiety
wierzytelności.

19. Data Emisji
Obligacji (Dzień
przydziału) oraz
warunki
przydziału
Obligacji

28 listopada 2012 r.

20. Dojście emisji do
skutku (próg
emisji)

Emisja Obligacji dojdzie do skutku (próg emisji), jeśli co najmniej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy) sztuk Obligacji zostanie prawidłowo subskrybowanych i opłaconych.

21. Okresy odsetkowe

Przydział Obligacji zostanie dokonany pod następującymi warunkami:
a)

osiągnięcia progu emisji, o którym mowa w pkt. 20 Warunków Emisji,

b)

ustanowienia administratora zastawów, zawarcia umowy zastawniczej i złożenia wniosku o wpis
zastawu rejestrowego do rejestru zastawów w zakresie Zabezpieczenia Pomostowego.

Okres Odsetkowy

Początek Okresu
Odsetkowego

Koniec Okresu
Odsetkowego

I

28 listopada 2012 r.

28 lutego 2013 r.

II

28 lutego 2013 r.

28 maja 2013 r.

III

28 maja 2013 r.

28 sierpnia 2013 r.

IV

28 sierpnia 2013 r.

28 listopada 2013 r.

V

28 listopada 2013 r.

28 lutego 2014 r.

VI

28 lutego 2014 r.

28 maja 2014 r.

VII

28 maja 2014 r.

28 sierpnia 2014 r.

VIII

28 sierpnia 2014 r.

28 listopada 2014 r.

IX

28 listopada 2014 r.

28 lutego 2015 r.

X

28 lutego 2015 r.

28 maja 2015 r.

XI

28 maja 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.

XII

28 sierpnia 2015 r.

28 listopada 2015 r.

XIII

28 listopada 2015 r.

28 lutego 2016 r.

XIV

28 lutego 2016 r.

28 maja 2016 r.

Dni wskazane jako początek Okresu Odsetkowego nie będą uwzględniane w obliczeniach długości trwania
danego Okresu Odsetkowego. Odsetki za dany dzień odsetkowy będą ujawniane w tym dniu odsetkowym.
22. Dzień ustalenia
prawa do odsetek

23. Dni Płatności
Odsetek

Dniem ustalenia prawa do odsetek z Obligacji jest 6 (słownie: szósty) Dzień Roboczy poprzedzający Dzień
Płatności Odsetek. Odsetki za cały okres odsetkowy wypłacone zostaną osobie lub podmiotowi, któremu
przysługiwały Obligacje na koniec dnia ustalenia prawa do odsetek.
I

28 lutego 2013 r.

II

28 maja 2013 r.

III

28 sierpnia 2013 r.

IV

28 listopada 2013 r.

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

10

V

28 lutego 2014 r.

VI

28 maja 2014 r.

VII

28 sierpnia 2014 r.

VIII

28 listopada 2014 r.

IX

28 lutego 2015 r.

X

28 maja 2015 r.

XI

28 sierpnia 2015 r.

XII

28 listopada 2015 r.

XIII

28 lutego 2016 r.

XIV

28 maja 2016 r. (łącznie
z Kwotą Wykupu Obligacji).

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wypłata odsetek nastąpi
w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za
opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
Wypłata odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem Noble Securities, a w przypadku dematerializacji
Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie, wypłata odsetek będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW i
podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy, zgodnie z obowiązującymi
Regulacjami KDPW.
24. Świadczenia z
Obligacji

Obligatariuszom przysługuje prawo do następujących świadczeń:
a)

świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej
Obligacji (Kwoty Wykupu) oraz

b)

świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek.

Z Obligacjami nie jest związane prawo do uzyskania świadczenia niepieniężnego ze strony Emitenta.
25. Sposób wypłaty
świadczeń z
Obligacji

Przed dematerializacją świadczenia z Obligacji wypłacone zostaną na rachunek bankowy wskazany przez
Inwestora w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia.

26. Dzień Wykupu
oraz podmioty
uprawnione do
Kwoty Wykupu

Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 maja 2016 r., a Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z
odsetkami za XIV Okres Odsetkowy.

Po dematerializacji świadczenia z Obligacji wypłacone zostaną na rachunek pieniężny przy rachunku
papierów wartościowych Inwestora.

Jeżeli Dzień Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w
pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub
jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.
Podmiotami uprawnionymi do Kwoty Wykupu będą Inwestorzy, którzy posiadali Obligacje na 6 (słownie:
sześć) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu.
Wykup Obligacji (w tym wykup przed Dniem Wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem Noble
Securities, a w przypadku dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie wykup (w tym wykup
przed Dniem Wykupu) będzie dokonywany za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki
papierów wartościowych Obligatariuszy, zgodnie z obowiązującymi Regulacjami KDPW.

27. Odsetki za
opóźnienie

W przypadku opóźnienia w zapłacie kwot z tytułu Obligacji każdy Obligatariusz będzie uprawniony do
żądania odsetek ustawowych od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty (ale
bez tego dnia).
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28. Umorzenie
Obligacji

Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.

29. Wykup Obligacji
przed Dniem
Wykupu

A. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA ZGODNIE
Z ART. 24 UST. 3 USTAWY O OBLIGACJACH:
W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia
likwidacji.
B. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI ZGODNIE Z ART. 24 UST. 2 USTAWY O OBLIGACJACH
Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez
Obligatariusza Obligacji a Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu natychmiast
wykupić, jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji.
C. PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA OKREŚLONYCH OKOLICZNOŚCI
Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez
Obligatariusza Obligacji, wyłącznie na skutek wystąpienia któregokolwiek z poniższych przypadków:
1)

jeżeli Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania
naprawczego lub jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta;

2)

jeżeli wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta albo podjęta zostanie
uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie decyzja
o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę;

3)

jeżeli Emitent lub podmiot z Grupy Kapitałowej po nabyciu przez Emitenta certyfikatów
inwestycyjnych BEST I NS FIZ dokona transakcji o wartości powyżej 1.000.000 zł, w ramach
pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, zbycia lub rozporządzenia jakąkolwiek
częścią swojego majątku, a łączna kwota, za którą dany składnik (składniki) aktywów zostanie
zbyty, będzie odbiegała na niekorzyść od jego (ich) wartości rynkowej o co najmniej 33%
(trzydzieści trzy procent), a zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości
rynkowej nie zostanie (zostaną) w ciągu 3 miesięcy zastąpione innym aktywem (innymi
aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem transakcji pomiędzy
podmiotami z Grupy Kapitałowej;

4)

jeżeli na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko Emitentowi
zostanie dokonane jakiekolwiek zajęcie wskutek zabezpieczenia lub wszczęcia egzekucji w
stosunku do jakiegokolwiek składnika lub składników majątku Emitenta na kwotę
przewyższającą 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta i zajęcie to nie zostanie
zwolnione lub uchylone w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni od dnia zawiadomienia Emitenta o
dokonanym zajęciu;

5)

jeżeli łączna wartość przeterminowanego – wymagalnego – Zadłużenia Finansowego Emitenta
na jakikolwiek dzień przekroczy kwotę stanowiącą 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej
Emitenta;

6)

jeżeli wydane zostanie jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych
decyzji administracyjnych nakazujących Emitentowi zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej
10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta;

7)

jeżeli łączna wartość Zadłużenia Finansowego pomniejszonego o środki pieniężne i ich
ekwiwalenty Grupy Kapitałowej Emitenta (dług netto) przekroczy 200% (dwieście procent)
kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta;

8)

jeżeli zastaw rejestrowy na zabezpieczenie Obligacji, ustanowiony na przedmiocie
Zabezpieczenia Docelowego, nie zostanie wpisany do rejestru zastawów do dnia 30 czerwca
2013 r. lub zostanie z niego wykreślony, chyba że jego wykreślenie nastąpi zgodnie z
Warunkami Emisji;

9)

jeżeli zastaw rejestrowy na zabezpieczenie Obligacji, ustanowiony na przedmiocie
Zabezpieczenia Pomostowego, nie zostanie wpisany do rejestru zastawów do dnia 31 grudnia
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2012 r. lub zostanie z niego wykreślony, chyba że jego wykreślenie nastąpi zgodnie z
Warunkami Emisji lub do tego dnia zostanie ustanowione Zabezpieczenie Docelowe;
10)

jeżeli Emitent oraz podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta, udzielą lub zobowiążą się do
udzielenia:


jakiejkolwiek pożyczki lub pożyczek jakiejkolwiek osobie lub jakiemukolwiek
podmiotowi,

jakiegokolwiek poręczenia w stosunku do zobowiązania lub długu jakiejkolwiek osoby
lub jakiegokolwiek podmiotu,

jakiegokolwiek zabezpieczenia podobnego typu jak poręczenie w stosunku do
zobowiązania jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu,
- na łączną kwotę przekraczającą 3.000.000 zł, z wyłączeniem:
(i) pożyczek udzielanych podmiotom z Grupy Kapitałowej Emitenta, funduszom inwestycyjnym
zarządzanym przez BEST TFI S.A. lub funduszom sekurytyzacyjnym, których pakiety
wierzytelności są zarządzane (zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu
sekurytyzacyjnego) przez BEST S.A.;
(ii) poręczeń oraz zabezpieczeń zobowiązań podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta,
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BEST TFI S.A. lub funduszy sekurytyzacyjnych,
których pakiety wierzytelności są zarządzane (zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu sekurytyzacyjnego) przez BEST S.A.;
(iii) zobowiązań do udzielenia pożyczek, poręczeń oraz ustanowienia zabezpieczeń
zobowiązań podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, funduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez BEST TFI S.A. lub funduszy sekurytyzacyjnych, których pakiety wierzytelności są
zarządzane (zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego)
przez BEST S.A., oraz
(iv) nabycia instrumentów dłużnych, których emitentem jest Skarb Państwa;
Ilekroć w niniejszym punkcie jest mowa o udzieleniu lub zobowiązaniu się do udzielenia przez
Emitenta lub podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta pożyczki (w tym również nabycia lub
objęcia obligacji), poręczenia lub zabezpieczenia rozumie się przez to umowę lub inną
czynność prawną, w ramach której Emitent lub podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta
występują jako pożyczkodawca (w tym również jako właściciel obligacji), poręczyciel lub
podmiot, który ustanawia zabezpieczenie w stosunku do zobowiązania osoby trzeciej;
11)

Emitent dokona wypłaty dywidendy w jakiejkolwiek wysokości, pod jakimkolwiek tytułem;

12)

Emitent dokona skupu akcji własnych;

13)

w okresie od dnia nabycia przez Emitenta certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ do
momentu ustanowienia Zabezpieczenia Docelowego umorzone zostaną jakiekolwiek z tych
certyfikatów;

14)

w okresie życia obligacji nastąpi umorzenie certyfikatów BEST I NSFIZ w sposób niezgodny z
Warunkami Emisji, w szczególności w sposób niezgodny z pkt. 11 lit. C Warunków Emisji.

Emitent zobowiązany jest bezzwłocznie informować Obligatariuszy o zaistnieniu przesłanki
przedterminowego wykupu w formie raportów bieżących.
Wartość: kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta, długu netto, Zadłużenia Finansowego oraz
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, o których mowa powyżej, będzie każdorazowo ustalana na
podstawie ostatniego najbardziej aktualnego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, będącego elementem publikowanych przez Emitenta raportów okresowych.
D. PROCEDURA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA
Żądanie przedterminowego wykupu może zostać złożone w okresie od wystąpienia zdarzenia
uprawniającego Obligatariusza do złożenia takiego żądania do upływu 30 dni od dnia w którym Emitent
zawiadomił Obligatariusza o takiej okoliczności i powinno wskazywać konkretny przypadek naruszenia.
Emitent zobowiązany będzie dokonać przedterminowego wykupu w terminie 30 dni od upływu terminu do
złożenia przez Obligatariusza uprawnionego żądania i tylko w zakresie Obligacji objętych żądaniem.
Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem
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Przedterminowego Wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na
adres Emitenta oraz Noble Securities jako prowadzącego Ewidencję.
Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem
Przedterminowego Wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na
adres Emitenta, Oferującego i podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza,
na którym będą zapisane Obligacje. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane
w rejestrze sponsora emisji, pisemne żądanie powinno zostać przekazane na adres sponsora emisji.
E. OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA
Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, do wykupu dowolnej liczby Obligacji przed Dniem Wykupu w dniach
płatności odsetek z Obligacji określonych w pkt. 21 Warunków Emisji.
Prawo do przedterminowego Wykupu może być wykonywane przez Emitenta wobec wszystkich Obligacji
albo wobec części Obligacji.
Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie opcja przedterminowego wykupu będzie
realizowana za pośrednictwem Noble Securities prowadzącego Ewidencję. Po dematerializacji Obligacji w
rozumieniu Ustawy o Obrocie opcja przedterminowego wykupu będzie realizowana za pośrednictwem
podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy oraz KDPW i zgodnie z
regulacjami tego depozytu.
Dniem ustalenia prawa do Kwoty Wykupu w ramach przedterminowego wykupu jest 6 (szósty) Dzień
Roboczy poprzedzający dzień przedterminowego wykupu.
30. Zawiadomienia

Wszelkie zawiadomienia kierowane do Inwestorów lub Obligatariuszy będą dokonywane przed
wprowadzeniem Obligacji do ASO Catalyst za pomocą faksu lub poczty e-mail lub listów poleconych na
numer/adres wskazany w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia, z wyłączeniem sytuacji odrębnie
uregulowanych w Propozycji Nabycia, a po wprowadzeniu do tego systemu obrotu – za pomocą raportów
bieżących Emitenta, o ile istnieje ku temu podstawa prawna przewidziana w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm), Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 z późn, zm.) lub
Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW w ramach ASO CATALYST, w
szczególności Załącznika nr 4 do tego regulaminu.
W przypadku braku wskazanej wyżej podstawy Emitent dokona zawiadomienia poprzez zamieszczenie
informacji na swojej stronie internetowej: www.best.com.pl.
Wszelkie zawiadomienia skierowane przez Inwestorów lub Obligatariuszy do Emitenta lub Noble Securities
będą ważne o ile zostaną podpisane w imieniu odpowiednio Inwestora lub Obligatariusza przez osoby
uprawnione do reprezentacji odpowiednio Inwestora lub Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym
lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres
odpowiednio Emitenta lub Noble Securities.
Do każdego zawiadomienia Inwestor lub Obligatariusz zobowiązany jest dołączyć oryginały lub
potwierdzone notarialnie kopie dokumentów potwierdzających, że takie zawiadomienie zostało podpisane
przez Inwestora lub Obligatariusza lub osoby upoważnione do występowania w imieniu Inwestora lub
Obligatariusza, z zastrzeżeniem braku takiego obowiązku przy korespondencji przesyłanej przez osoby
fizyczne podpisane w tejże korespondencji odręcznie i we własnym imieniu.

31. Opodatkowanie

Emitent oraz Noble Securities nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych
związanych z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami. Jest
wskazane, aby każdy Inwestor rozważający nabycie Obligacji zasięgnął porady profesjonalnego
konsultanta.

32. Zmiana treści
Propozycji
Nabycia

Do dnia przydziału Obligacji Emitent jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści Propozycji Nabycia, w
tym Warunków Emisji. Inwestorzy będą informowani o ewentualnych zmianach treści Propozycji Nabycia,
w tym Warunków Emisji, poprzez opublikowanie aneksu (aneksów) do Propozycji Nabycia na stronie
internetowej Koordynatora Oferty. Inwestorom, którzy przyjęli Propozycję Nabycia przysługiwać będzie
prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli w terminie nie krótszym niż 1 (jeden)
Dzień Roboczy od dnia zawiadomienia i nie dłuższym niż termin wskazany w opublikowanym aneksie
(aneksach).
W zakresie sprostowania niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych
omyłek Emitent jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści Propozycji Nabycia, w tym Warunków
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Emisji także po Dniu Emisji. Inwestorzy o takich zmianach nie będą zawiadamiani i w związku z nimi nie
będzie im przysługiwać prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.
33. Sprawozdania
finansowe,
raporty i
dokumenty
korporacyjne
Emitenta

Sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty korporacyjne Emitenta publikowane są na oficjalnej stronie
internetowej Emitenta – www.best.com.pl Zaleca się aby inwestorzy zainteresowani nabyciem Obligacji, a
także Obligatariusze śledzili raporty bieżące i okresowe publikowane przez Emitenta.
Stosownie do treści art. 10 ust. 4 Ustawy o obligacjach Emitent zobowiązuje się do udostępniania
Obligatariuszom rocznych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta w okresie od
dokonania emisji do czasu całkowitego wykupu Obligacji
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II.

WARUNKI OFERTY

2.1 Osoby uprawnione do objęcia Obligacji
Osobami uprawnionymi do obejmowania Obligacji są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi,
jak również osoby fizyczne, którym przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem że
nabywanie i posiadanie Obligacji przez rezydentów z krajów innych niż Rzeczpospolita Polska może podlegać
ograniczeniom określonym przez prawo polskie, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa
Dewizowego, oraz przepisy obowiązujące w tych krajach.

2.2 Harmonogram
Termin publikacji Propozycji Nabycia

14-27 listopada 2012 r.

Termin na przyjęcie Propozycji Nabycia (złożenie Formularza Przyjęcia
Propozycji Nabycia)

14-26 listopada 2012 r.

Termin dokonania wpłaty na Obligacje (zaksięgowanie wpłaty na
rachunku bankowym Oferującego lub zasilenia rachunku papierów
wartościowych Inwestora prowadzonego przez Oferującego)

Wpłata na Obligacje przez Inwestorów
nie będących klientami profesjonalnymi
w rozumieniu Ustawy o obrocie musi
wpłynąć na rachunek Oferującego
najpóźniej w dniu 27 listopada 2012 r.
Wpłata na Obligacje przez Inwestorów
będących klientami profesjonalnymi w
rozumieniu Ustawy o obrocie musi
wpłynąć na rachunek Oferującego
najpóźniej w Dniu Emisji, tj. w dniu
28 listopada 2012 r. do godziny 11.00.

Przydział i Dzień Emisji Obligacji

28 listopada 2012 r.

Emitent w porozumieniu z Noble Securities może podjąć decyzję o zmianie terminów dotyczących subskrypcji Obligacji.
Inwestorzy, do których skierowana została Propozycja Nabycia, będą informowani o ewentualnych zmianach terminu
zamknięcia subskrypcji.

2.3 Minimalny zapis i zasady składania Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia
Minimalna liczba Obligacji objętych jednym Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia wynosi 2.100 (dwa tysiące sto)
sztuk.
Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia, wypełniony i złożony zgodnie z warunkami określonymi w Propozycji Nabycia,
stanowi ofertę nabycia Obligacji przez Inwestora.
Składanie ofert nabycia Obligacji przez Inwestorów będzie miało miejsce w siedzibie Noble Securities oraz w jego
jednostkach organizacyjnych.
Inwestor podpisuje trzy egzemplarze Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia – jeden egzemplarz przeznaczony jest dla
Emitenta, drugi dla Noble Securities, trzeci dla Inwestora.
Inwestor składając Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Propozycji
Nabycia oraz akceptuje jej treść oraz warunki emisji Obligacji.
Inwestor będący osobą fizyczną, składając ofertę nabycia Obligacji, winien okazać ważny dokument tożsamości (dowód
osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub paszport), a pozostali inwestorzy winni okazać ważne dokumenty, z których
wynikają status prawny oraz zasady reprezentacji Inwestora.
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2.4 Wpłaty na Obligacje
Inwestor, który zamierza nabyć Obligacje zobowiązany jest dokonać wpłaty w kwocie stanowiącej iloczyn ceny emisyjnej
jednej Obligacji oraz liczby Obligacji, wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia w taki sposób, aby środki
w pełnej wysokości wpłynęły na rachunek Noble Securities najpóźniej w dniu wskazanym w pkt. 2.2 Warunków Oferty.
Wpłata na Obligacje musi być dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy Oferującego numer rachunku 38 1460
1181 2002 1006 1024 0003, prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.
Dokonując przelewu każdorazowo należy podać:
a)

tytuł płatności: „Obligacje BEST seria G”;

b)

dane inwestora, na rzecz którego dokonywana jest wpłata;
 imię i nazwisko/nazwę,
 adres zamieszkania/siedzibę,
 PESEL i/lub REGON;

c)

liczbę subskrybowanych i opłacanych Obligacji.

Dopuszcza się dokonanie wpłaty na Obligacje poprzez zasilenie rachunku pieniężnego przy rachunku papierów
wartościowych Klienta tylko w przypadku gdy rachunek ten prowadzony jest przez Noble Securities.

2.5 Termin związania ofertą nabycia Obligacji
Inwestor przestaje być związany ofertą nabycia Obligacji:
a)

w przypadku niedojścia emisji do skutku – w momencie otrzymania przekazanej mu za pośrednictwem Noble
Securities informacji o niedojściu emisji do skutku,

b)

w przypadku dojścia emisji do skutku:
 w przypadku Inwestorów, którym przydzielono Obligacje w liczbie mniejszej od liczby Obligacji, na którą składali
ofertę nabycia – w momencie otrzymania przekazanej za pośrednictwem Noble Securities informacji o liczbie
przydzielonych mu Obligacji i w zakresie Obligacji, na które Inwestor złożył ofertę nabycia, ale ich nie nabył,
 w przypadku Inwestorów, którym nie przydzielono Obligacji – w momencie otrzymania przekazanej za
pośrednictwem Noble Securities informacji o nieprzydzieleniu Obligacji.

2.6 Przydział Obligacji
Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta w uzgodnieniu z Noble Securities. W ramach przydziału
uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z Noble Securities, może lecz nie musi brać pod uwagę kolejności składania przez
Inwestorów Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz kolejności dokonywania przez Inwestorów wpłat na Obligacje.
Emitent zastrzega sobie możliwość nie przydzielenia Obligacji konkretnemu Inwestorowi (w tym przydzielenia w mniejszej
liczbie niż objęta Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia) mimo prawidłowo wypełnionego i złożonego Formularza
Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonania odpowiedniej wpłaty na Obligacje.
Podstawą dokonania przydziału Obligacji przez Emitenta będzie skutecznie złożony Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia
przez Inwestora.
Przez skutecznie złożony Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia rozumie się prawidłowo wypełniony i złożony przez
Inwestora Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia i dokonanie przez niego wpłaty na Obligacje, stanowiącej iloczyn liczby
Obligacji wskazanej w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji.
W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Obligacje, tj. wpłaty kwoty mniejszej niż iloczyn liczby Obligacji wskazanej w
Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz ceny emisyjnej jednej Obligacji, Noble Securities może uznać, iż Formularz
Przyjęcia Propozycji Nabycia został skutecznie złożony, z zastrzeżeniem, że podstawą dokonania przydziału będzie liczba
Obligacji, za które została dokonana wpłata.
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2.7 Informacja o przydziale Obligacji
W ciągu 14 dni od Dnia Przydziału każdemu Inwestorowi, któremu przydzielono Obligacje Oferujący w związku
z prowadzeniem Ewidencji do czasu dematerializacji Obligacji wyśle na adres korespondencyjny wskazany w Formularzu
Przyjęcia Propozycji Nabycia zaświadczenie depozytowe potwierdzające posiadanie Obligacji na dzień jego wystawienia.

2.8 Rozliczenie wpłat na Obligacje
W przypadku niedojścia emisji do skutku, nie przydzielenia Obligacji lub przydzielenia w mniejszej liczbie niż liczba Obligacji
które opłacono wpłaty dokonywane przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w Formularzu
Przyjęcia Propozycji Nabycia lub na rachunek pieniężny przy rachunku papierów wartościowych. Zwrot środków nastąpi w
termie do 7 dni od dnia podjęcia przez Emitenta decyzji o niedojściu emisji do skutku lub od Dnia Emisji. Zwrot środków
nastąpi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.

2.9 Niedojście emisji do skutku
Emisja Obligacji nie dojdzie do skutku jeżeli:
a)

nie zostaną spełnione warunki przydziału, o których mowa w pkt 19 Warunków Emisji,

b)

Emitent odwoła lub odstąpi od przeprowadzenia emisji Obligacji z istotnych powodów, określonych w pkt. 2.10.

W przypadku niedojścia emisji Obligacji do skutku Emitent niezwłocznie przekaże Inwestorom stosowną informację.

2.10 Odwołanie lub odstąpienie od przeprowadzenia oferty
Emitent może odwołać lub odstąpić od przeprowadzenia oferty z istotnych powodów, do których w szczególności należą:
a) nagła zmiana w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć przed
rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny wpływ na przebieg Oferty lub działalność Emitenta;
b) nagła zmiana w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem
Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta;
c) nagła zmiana sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, której nie można było przewidzieć przed
rozpoczęciem Oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny wpływ na działalność Emitenta;
d) wystąpienie innych nieprzewidywalnych okoliczności powodujących, że przeprowadzenie Oferty i przydzielenie Obligacji
byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta.
W przypadku odwołania lub odstąpienia od Oferty Emitent niezwłocznie przekaże Inwestorom stosowną informację.

2.11 Działanie przez pełnomocnika
Wszystkie działania Inwestor może wykonywać za pośrednictwem pełnomocnika, w zakresie określonym w treści
udzielonego pełnomocnictwa.
Osoba działająca w charakterze pełnomocnika jest zobowiązana do przedstawienia w miejscu składania Formularza
Przyjęcia Propozycji Nabycia pełnomocnictwa sporządzonego w formie notarialnej lub udzielonego przez Inwestora
w obecności osoby upoważnionej przez Noble Securities, które musi zawierać:
a) zakres udzielonego pełnomocnictwa;
b) dane mocodawcy (Inwestora):


dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku cudzoziemca), seria i
numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub paszport);



dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych o których mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego: nazwa,
siedziba, numer REGON, numer właściwego rejestru, w którym jest wpisana dana osoba prawna;

c) dane pełnomocnika:
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dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku cudzoziemca), seria i
numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczpospolitej Polskiej lub paszport);



dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych o których mowa w art. 33 1 Kodeksu Cywilnego: nazwa,
siedziba, numer REGON, numer właściwego rejestru, w którym jest wpisana dana osoba prawna;

d) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy.
Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone:
a)

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski, to musi ono zostać uwierzytelnione przez
polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, a następnie przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego;

b)

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, to musi ono zostać uwierzytelnione przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny;

c)

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski, to musi ono zostać przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna bądź jednostka organizacyjna o której mowa w art. 331 Kodeksu Cywilnego,
w imieniu której działa osoba fizyczna nie wymieniona w treści wypisu z właściwego rejestru jako uprawniona do działania w
jej imieniu, dodatkowo winna ona przedstawić właściwe pełnomocnictwo oraz dowód osobisty wydany w Rzeczypospolitej
Polskiej bądź paszport.
Pełnomocnictwo będzie respektowane jeżeli:
a)

zostało sporządzone we wskazanej powyżej formie,

b)

nie zostało odwołane lub jest nieodwołalne, jeżeli wynika to z treści stosunku prawnego będącego podstawą jego
udzielenia,

c)

nie wygasło na skutek upływu czasu lub śmierci mocodawcy,

Pełnomocnik może udzielić dalszych pełnomocnictw, jeżeli takie uprawnienie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa.
Jedna osoba może być pełnomocnikiem wielu mocodawców.

2.12 Działanie w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej
W przypadku gdy Inwestorem dokonującym przyjęcia Propozycji Nabycia jest osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna osoby fizyczne składające w Imieniu inwestora zapis na Obligacje zobowiązane są udokumentować swoje
umocowanie, w tym w szczególności przedłożyć odpis z właściwego rejestru (KRS, RFI itp.), a także w razie potrzeby
odpowiednią umowę cywilnoprawną.

2.13 Szczególne zasady rejestrowania wpłat
Zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy dom maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której
równowartość przekracza 15.000 euro (również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których
okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą
pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom
maklerski i bank są zobowiązani, na podstawie Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy, do identyfikacji swoich klientów
zgodnie z zasadami określonymi w w/w ustawie, a także są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej o transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek
z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego.
W związku z koniecznością dokonywania wpłat na Obligacje z wykorzystaniem rachunków bankowych wskazuje się, że
bank, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla
celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego lub aktów terrorystycznych.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania
w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego.
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III.

INFORMACJE O EMITENCIE

3.1 Dane teleadresowe
Firma:
Forma Prawna:
Kraj Siedziby:
Siedziba i adres Emitenta:
Telefon:
Faks:
Adres e-mail:
Adres www:
KRS:

BEST S.A.
spółka akcyjna
Polska
Gdynia, ul. Morska 59, 81-323 Gdynia
+48 (58) 76-99-299
+48 (58) 76-99-226
best@best.com.pl
www.best.com.pl
0000017158

REGON:

190400344

NIP

5850011412

3.2 Informacje ogólne
Emitent został zawiązany w dniu 12 kwietnia 1994 r. w formie prawnej spółki akcyjnej działającej pod firmą Przedsiębiorstwo
Handlowe BEST S.A. W dniu 13 czerwca 1994 r. Emitent został wpisany do rejestru handlowego dział B pod numerem 9700,
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego Rejestrowego.
W dniu 2 grudnia 1998 r. nastąpiła zmiana firmy Emitenta na BEST S.A., a w dniu 5 czerwca 2001 r. Emitent został wpisany
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158, na podstawie postanowienia
Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydziału Gospodarczego KRS.
Utworzenie Emitenta nastąpiło na podstawie art. 307 i n. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca
1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z póź. zm.), którego odpowiednikiem jest obecnie art. 301 i n. ustawy z
dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.).

3.3 Podstawowe dane finansowe Emitenta
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

w tys. zł
2009
2011
2010
okres od 01.01.2011 okres od 01.01.2010 okres od 01.01.2009
do 31.12.2009
do 31.12.2011
do 31.12.2010

I. Przychody ze sprzedaży

55.150

22.462

24.162

II. Zysk przed opodatkowaniem

28.899

2.497

(2.440)

III. Zysk netto

23.438

1.996

(2.225)

IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST

23.068

1.996

(2.225)

V. Pełny dochód

27.280

3.942

(1.208)

VI. Pełny dochód przypisany Akcjonariuszom BEST

26.910

3.942

(1.208)

VII. Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych - podstawowa

5.200

5.200

5.200

VIII. Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych rozwodniona

5.202

5.200

5.200

IX. Zysk na jedną akcję (w zł)

4,44

0,38

(0,43)

X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł)

4,43

0,38

(0,43)

10.716

2.602

5.545

(41.346)

(1.588)

(5.121)

36.620

0

0

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
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XIV. Przepływy pieniężne netto, razem

5.990

1.014

424

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

XV. Aktywa, razem

101.839

28.350

24.058

XVI. Zobowiązania

50.246

3.765

3.436

XVII. Kapitał własny

51.593

24.585

20.622

XVIII. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST

51.531

24.585

20.622

XIX. Kapitał akcyjny

23.512

23.512

23.512

Stan na dzień:

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

w tys. zł
2010
2012
2011
okres od 01.01.2012 okres od 01.01.2011 okres od 01.01.2010
do 30.09.2010
do 30.09.2012
do 30.09.2011

I. Przychody ze sprzedaży

41.573

30.924

16.255

II. Zysk przed opodatkowaniem

18.059

13.199

564

III. Zysk netto

14.661

10.664

441

IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST

14.171

10.664

441

V. Pełny dochód

14.999

14.548

2.304

VI. Pełny dochód przypisany Akcjonariuszom BEST

14.509

14.548

2.304

VII. Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych - podstawowa

5.200

5.200

5.200

VIII. Liczba akcji (w tys. szt.) - bez akcji własnych rozwodniona

5.206

5.200

5.200

IX. Zysk na jedną akcję (w zł)

2,73

2,05

0,08

X. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł)

2,72

2,05

0,08

6.743

4.585

602

(10.982)

(41.320)

(975)

XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(1.094)

39.467

0

XIV. Przepływy pieniężne netto, razem

(5.333)

2.732

(373)

30.09.2012

30.09.2011

30.09.2010

XV. Aktywa, razem

123.506

86.697

26.524

XVI. Zobowiązania

57.261

47.560

3.583

XVII. Kapitał własny

66.245

39.137

22.941

XVIII. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST

66.174

39.137

22.941

XIX. Kapitał akcyjny

23.512

23.512

23.512

XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Stan na dzień:
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3.4 Struktura Grupy

3.5 Historia Emitenta
Najbardziej istotne zdarzenia w historii Grupy BEST:
ROK 1994
 Założenie spółki, która szybko stała się liderem na rynku sprzedaży ratalnej i dystrybucji produktów kredytowych.
LATA 1997-1999
 Rozwój Grupy Kapitałowej – objęcie większości udziałów w BEST Leasing Sp. z o.o.;
 Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych jako pierwsza firma z branży usług finansowych;
 Połączenie z pośrednikiem kredytowym Finoko S.A.;
 Rozwój usług pośrednictwa kredytowego.
LATA 2000-2001
 Emisja akcji BEST;
 Wejście do Grupy Kapitałowej BRE Banku - objęcie pozycji strategicznego dystrybutora produktów banku dla klientów
indywidualnych;
 Sprzedaż udziałów w BEST Leasing Sp. z o.o.
ROK 2002
 Zakończenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytowego;
 Opuszczenie Grupy Kapitałowej BRE Banku w ramach procesu MBO (management buyout);
 Zmiana Zarządu BEST.
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LATA 2002-2003
 Restrukturyzacja operacyjna i finansowa;
 Koncentracja działalności na windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami;
 Nabycie pierwszych portfeli wierzytelności.
LATA 2004-2005
 Dynamiczny rozwój, innowacje technologiczne oraz konsekwentna rozbudowa produktu i obszaru działania. Na koniec
2004 roku BEST zarządzała własnym portfelem wierzytelności o wartości przekraczającej 168 mln zł.
ROK 2006
 Objęcie pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych i organizacja jednego z pierwszych funduszy sekurytyzacyjnych
BEST I NSFIZ, który nabył od Kredyt Bank S.A. i Żagiel S.A portfele wierzytelności o wartości nominalnej przekraczającej
1,5 mld zł;
 Uzyskanie zezwolenia KPWiG i zawarcie umowy na obsługę wierzytelności BEST I NSFIZ.
LATA 2007 – 2008
 Emisja akcji i połączenie z Trzecim Polskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.;
 Otwarcie Centrum Usługowego w Elblągu;
 Utworzenie BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i BEST II NSFIZ – połączenie kompetencji z zakresu
windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy
modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej;
 Przyjęcie do obsługi pierwszego portfela wierzytelności bankowych nabytego przez BEST II NSFIZ.
ROK 2009
 Zmiana organizacji Grupy Kapitałowej BEST – podział funkcji i ryzyk oraz sprzedaż posiadanych wierzytelności do
funduszu sekurytyzacyjnego BEST II NSFIZ zarządzanego przez BEST TFI;
 Konsolidacja biznesu po okresie intensywnego wzrostu w latach poprzednich, obejmująca:
- usprawnienie procesów oraz zwiększenie ich efektywności,
- reorganizację struktur wewnętrznych,
- dalszy rozwój technologiczny (IT),
- usprawnienie systemu zarządzania jakością (six sigma) oraz kosztami (Activity Based Costing).
 Przyjęcie do obsługi trzech nowych portfeli wierzytelności bankowych nabytych przez BEST II NSFIZ.
ROK 2010
 Emitent jako pierwszy podmiot na rynku otrzymuje zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi
funduszu inwestycyjnego;
 BEST II NSFIZ, jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny w Polsce, plasuje emisję obligacji zabezpieczonych na
posiadanych aktywach. Dzięki pozyskanym środkom finansuje zakup portfela wierzytelności, który następnie powierza do
obsługi Emitentowi;
 Przyjęcie do obsługi dwóch nowych portfeli wierzytelności bankowych nabytych przez BEST II NSFIZ.
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ROK 2011
 Organizacja i założenie BEST III NSFIZ – objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii A wyemitowanych przez ten fundusz;
 Prywatna emisja obligacji – pozyskanie środków o łącznej wartości 40 mln zł;
 Objęcie 50% certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez BEST III NSFIZ;
 Emisja obligacji dla BEST III o wartości 56 mln zł;
 Wprowadzenie wyemitowanych obligacji do ASO na CATALYST;
 Rozwój Grupy Kapitałowej – objęcie większości udziałów w Kancelarii Radców Prawnych Rybszleger & Jasiński Spółka
komandytowa oraz BEST Nieruchomości Sp. z o.o.;
 Objęcie zarządzania wierzytelnościami sekurytyzowanymi BEST II NSFIZ oraz BEST III NSFIZ i przyjęcie do zarządzania
dwóch nowych pakietów wierzytelności bankowych nabytych przez te fundusze;
 Wypowiedzenie obsługi BEST I NSFIZ i złożenie pozwu o odszkodowanie w sądzie w Londynie.
ROK 2012
 Operacyjne zakończenie obsługi wierzytelności BEST I NSFIZ;
 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii C wyemitowanych przez BEST III NSFIZ celem sfinansowania zakupu portfela
wierzytelności bankowych;
 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii D wyemitowanych przez BEST III NSFIZ celem sfinansowania zakupu portfela
wierzytelności bankowych;
 Przyjęcie do zarządzania trzech nowych portfeli wierzytelności bankowych nabytych przez BEST II NSFIZ i BEST III
NSFIZ;
 Prywatna emisja obligacji – pozyskanie środków o łącznej wartości 8 mln zł;
 Założenie spółki BEST Capital (CY) Ltd;
 Zakończenie mediacji i ugoda przed sądem w Londynie – efektem jest zakup Funduszu BEST I NSFIZ od
dotychczasowego inwestora.

3.6 Działalność Emitenta
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy BEST jest windykacja i zarządzanie wierzytelnościami funduszy
inwestycyjnych. Prowadzona jest również działalność inwestycyjna w segmencie wierzytelności i nieruchomości. Emitent jest
obecnie jedną z największych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółek oferujących usługi z
zakresu windykacji i zarządzania portfelami wierzytelności nieregularnych. Spółka podejmuje coraz to nowe kroki mające na
celu zwiększanie efektywności i pozyskiwanie nowych portfeli do obsługi. Grupa posiada centrum operacyjne w Elblągu,
gdzie znajduje się nowoczesne call center oraz duże archiwum. W 2010 roku wdrożono dialer AVAYA, który diametralnie
zwiększył efektywność rozmów telefonicznych. Obecnie operacje windykacyjne nie wymagają już nadzwyczajnych
inwestycji. Spółka szacuje, że posiadana infrastruktura umożliwiłaby obsługę nawet miliona spraw detalicznych miesięcznie.
Oprócz usług z zakresu windykacji i zarządzania portfelami wierzytelności nieregularnych, działalność Grupy BEST obejmuje
również inwestycje w portfele wierzytelności za pośrednictwem funduszy sekurytyzacyjnych. Ze względu na wielkość tego
typu transakcji, ale również dywersyfikację ryzyka z nią związanego, najczęściej konieczne jest wsparcie inwestorów, we
współpracy z którymi Grupa posiada duże doświadczenie. Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo zrealizowania
projektów inwestycyjnych. W zakresie finansowania działalności inwestycyjnej Grupa zamierza w szerszym niż dotychczas
stopniu korzystać z możliwości jakie daje rynek finansowy.

3.6.1 Działalność windykacyjna
Spółka prowadzi windykację w ramach przepisów prawa, zachowując przy tym wysokie standardy etyczne. Jest jednym z
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inicjatorów powstania Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych oraz członkiem założycielem Konferencji Przedsiębiorstw
Finansowych. Rzetelne podejście do pracy zostało odzwierciedlone szeregiem otrzymanych nagród i wyróżnień.
Emitent prowadzi obsługę nieregularnych wierzytelności detalicznych i korporacyjnych na rzecz instytucji finansowych oraz
firm świadczących usługi na skalę masową. Niewielka część przychodów pochodzi z windykacji wierzytelności nabytych
bezpośrednio przez Grupę. Nieregularne wierzytelności dzielone są na dwa podstawowe segmenty: wierzytelności
detaliczne (tzn. wobec osób fizycznych) oraz korporacyjne (tzn. wobec przedsiębiorców). Te dwa segmenty wymagają
zupełnie innego podejścia. Segment detaliczny obsługiwany jest w procesie masowym, gdyż występuje tutaj ogromna liczba
stosunkowo niedużych wierzytelności. Z kolei segment korporacyjny obsługiwany jest indywidualnie, gdyż każdy przypadek
wymaga dogłębnej analizy prawnej, ilość wierzytelności jest znacznie mniejsza natomiast wartość pojedynczej wierzytelności
jest zwykle znacznie wyższa. Windykacją wierzytelności detalicznych Spółka zajmuje się od 1999 roku, natomiast
wierzytelności korporacyjnych od 2005 roku.
W ramach usług windykacyjnych Grupa dysponuje całym szeregiem narzędzi począwszy od telefonów, SMS-ów i maili,
poprzez korespondencję listowną, wizyty w terenie, aż do pełnej obsługi ścieżki sądowej i komorniczej. Skuteczna
windykacja zależy od szybkiego i konsekwentnego zastosowania odpowiedniej kompozycji powyższych rozwiązań. Z kolei
efektywność operacji zależy od tego, czy dobór tej kompozycji jest w danym czasie właściwy dla określonej grupy
wierzytelności. Technologia pomaga Emitentowi minimalizować koszty poszczególnych operacji, natomiast metodologia
kształtowania procesów Lean Six Sigma redukuje działania niepotrzebne. Zmiany poszczególnych wzorców zachowań
monitorowane są przy zastosowaniu statystycznych modeli behawioralnych.
Ze względu na zakres i okres obsługi, a także ewentualne zaangażowanie kapitałowe, działalność windykacyjna dzielona
jest na trzy podstawowe segmenty:
•zarządzanie wierzytelnościami - usługa ta jest wykonywana głównie na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych
zarządzających funduszami sekurytyzacyjnymi. Zarządzanie wierzytelnościami funduszu jest z założenia powierzane na
czas nieokreślony, często równy okresowi trwania funduszu, który może wynosić nawet kilkanaście lat. Usługa ta obejmuje
pełen zakres czynności związanych z wyceną i nabyciem portfela wierzytelności, budowaniem strategii jego obsługi,
podejmowanie czynności prawnych i faktycznych mających na celu odzyskanie wierzytelności jak również czynności
związane ze sprzedażą portfela. Działalność ta może być wykonywana wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia KNF na
zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego. W 2010 roku BEST uzyskał takie zezwolenie
jako pierwszy podmiot na rynku.
•monitoring wierzytelności (czasowa obsługa wierzytelności) - usługa ta jest wykonywana na rzecz banków, firm
telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów posiadających wierzytelności masowe a także sektora B2B. Założeniem
czasowego zarządzania portfelem jest przyjmowanie wierzytelności nieregularnych na z góry określony czas obsługi, który z
reguły wynosi kilka miesięcy. W tym czasie zespół negocjatorów prowadzi wobec dłużników ustalone z Klientem czynności
windykacyjne. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania spłaty, obsługa zostaje zakończona przekazaniem
szczegółowych raportów przedstawiających wykonane czynności, zawierających informacje uzyskane o dłużniku oraz
zalecenia, co do dalszego postępowania.
•zarządzanie wierzytelnościami własnymi, nabytymi przez Spółkę przed 2007 rokiem. Według stanu na dzień 30 czerwca
2012 roku, wartość bilansowa tych wierzytelności wynosi jedynie 106 tys. zł, gdyż w 2007 roku Emitent zaprzestał
nabywania wierzytelności na własne księgi, a w 2009 roku sprzedał do funduszu sekurytyzacyjnego większość z tych,
których nie udało się odzyskać do tego czasu.

3.6.2 Działalność inwestycyjna
Oprócz działalności związanej z windykacją i zarządzaniem wierzytelnościami Grupa prowadzi również działalność
inwestycyjną. Inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych kupując certyfikaty funduszy sekurytyzacyjnych, które
powierzają swe portfele w zarządzanie BEST.
Obecnie BEST S.A. posiada 50% certyfikatów inwestycyjnych BEST III NSFIZ, co uprawnia do wykonywania 50% ogólnej
liczby głosów na Zgromadzeniu Inwestorów tego funduszu. BEST III NSFIZ jest jednostką współkontrolowaną. Wartość
aktywów netto tego funduszu przypadająca na jeden certyfikat na dzień 31.10.2012 wynosiła 2,03 zł, czyli 103% więcej niż w
momencie jego uruchomienia w 2011 roku.
Grupa posiada również 5.212 tys. sztuk certyfikatów inwestycyjnych BEST II NSFIZ. Pakiet ten uprawnia do wykonywania
17,03 % głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu. Wartość aktywów netto przypadająca na jeden certyfikat na dzień
30.09.2012 wynosiła 2,74 zł czyli 174% więcej niż w momencie uruchomienia funduszu w 2008 roku.
Jeszcze w tym roku planowane jest nabycie 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ, którego wierzytelności Spółka
obsługiwała od początku jego istnienia.
W październiku br. założono także BEST Capital (Cy) Ltd. z siedzibą na Cyprze. Podstawowym zakresem działalności tej
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spółki – będącej w 100% własnością BEST S.A. - będzie inwestowanie w certyfikaty funduszy sekurytyzacyjnych.

3.7 Kapitał zakładowy, akcjonariat
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, w rozumieniu art. 4 pkt 17
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539):
Wyszczególnienie
Krzysztof Borusowski
Marek Kucner
BEST S.A.

Ilość posiadanych
Udział w kapitale
akcji zakładowym Emitenta
4.290.059
780.000
650.000

Liczba głosów
przysługujących z
posiadanych akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZA Emitenta

5.970.059
780.000
650.000

79,28%
10,36%
8,63%

73,33%
13,33%
11,11%

Wykaz akcji BEST
Seria /
emisja
A
A
B
C
D
E
F

Rodzaj akcji

Rodzaj uprzywilejowania akcji

imienne
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela
na okaziciela

co do głosu 5:1
nie uprzywilejowane
nie uprzywilejowane
nie uprzywilejowane
nie uprzywilejowane
nie uprzywilejowane
nie uprzywilejowane
Razem

Liczba akcji (w szt.)
420.000
80.000
2
49.999
1.000.000
3.000.000
1.300.000
5.850.001

Wartość serii/emisji wg wartości
nominalnej
1.680.000
320.000
8
199.996
4.000.000
12.000.000
5.200.000
23.400.004

3.8 Osoby zarządzające i nadzorujące
Zarząd
Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu Emitenta oraz BEST TFI S.A.
Od 2002 roku związany z Grupą BEST. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze usług finansowych. Jako Dyrektor
Zarządzający Kouri Capital Poland Ltd oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o. w latach 1997 – 2002, prowadził następujące
projekty z zakresu bankowości inwestycyjnej (M&A): BWR S.A., Polsko Amerykański Bank Hipoteczny S.A., BWR Bank
Secesyjny S.A. oraz Cuprum Bank S.A. W 2002 zakończył z sukcesem projekt polegający na zbudowaniu grupy finansowej
wokół Dominet S.A. obejmujący zakup Cuprum Banku S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z grupy Merrill Lynch. W
latach 1994-1995 był zatrudniony na stanowisku menedżera w J. Schroder Wagg&Co. Limited / Schroder Polska Sp. z o.o. i
odpowiadał za projekty w sektorze usług finansowych firmy na terenie Polski. W latach 1992-1994 pracował jako konsultant
w Bain & Company Inc. w Bostonie. Pracę zawodową zaczynał w 1990 w Ministerstwie Prywatyzacji, gdzie między innymi
reprezentował Skarb Państwa w następujących radach nadzorczych: Norblin S.A., Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.
Ukończył studia ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz posiada dyplom Master of Business
Administration z Harvard Business School, USA.
Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu Emitenta oraz Członek Zarządu BEST TFI S.A.
Od 2002 roku związany z Grupą BEST. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobywane na rynku finansowym. W latach 1999
– 2000 jako menedżer Kouri Capital Poland Ltd oraz BBH Capital Partners Sp. z o.o. współpracował przy transakcjach
sprzedaży BWR S.A. na rzecz Deutsche Bank oraz BWR Bank Secesyjny S.A. na rzecz Daimler Chrysler. Kierował również
zespołem wyceny i analiz finansowych w projekcie stworzenia grupy bankowej wokół Dominet S.A. (nabycie Cuprum Bank
S.A. i wprowadzenie inwestora finansowego z grupy Merrill Lynch), a także w projekcie prywatyzacji dużego holdingu
chemicznego. W latach 1996 – 1999 pracował w Reuters Polska Sp. z o.o., gdzie zajmował się zarządzaniem ryzykiem w
departamencie skarbowym w bankach. Z sukcesem przeprowadził wdrożenia systemu risk management, m.in. w ING
Barings Warsaw Branch, Banku Śląskim S.A., Banku Handlowym w Warszawie S.A., BGŻ S.A. oraz dawnym Vereinsbank
Polska S.A. Posiada dyplom z zakresu finansów Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach.
Barbara Rudziks – Członek Zarządu Emitenta
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Od 2009 roku związana z Grupą Kapitałową Emitenta. Od 1998 r. związana z sektorem finansowym. Karierę zawodową
rozpoczęła w GE Money Bank (obecnie Bank BPH S.A) w Departamencie Windykacji. Następnie zarządzała
Departamentem Telemarketingu i największym w Pionie Operacji Banku Departamentem Sprzedaży i Obsługi Telefonicznej,
zajmującym się telesprzedażą produktów bankowych i kompleksową telefoniczną obsługą Klientów. W 2008 r. wprowadziła
jeden z pierwszych na rynku projektów integracyjnych polegających na sprzedaży kont osobistych oraz innych produktów
Banku w kanale telesprzedaży. Jako Członek Zarządu BEST S.A., odpowiada za zarządzanie operacyjne BEST, wdraża i
rozwija dynamiczną koncepcję zarządzania procesami opartą o metodologię Lean Management, zarządza produktywnością i
efektywnością procesów operacyjnych w spółce, wdraża koncepcję zarządzania kosztami opartą o metodologię Activity
Based Costing. Prowadziła wykłady na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku z zakresu
zagadnień związanych z zarządzaniem sprzedażą telefoniczną. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi, sprzedażą, procesami w tym z metodologii Lean Six Sigma z uzyskaniem certyfikatu w obszarze
zarządzania jakością. Jest absolwentką Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
Rada Nadzorcza
Sławomir Lachowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Twórca mBanku, pierwszego banku internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej, działającego w Polsce, w Republice
Czeskiej i na Słowacji oraz MultiBanku – nowoczesnego banku dla klasy średniej i mikroprzedsiębiorstw. Prezes Zarządu
BRE Banku w okresie 2004-2008, wcześniej wiceprezes zarządu tego banku odpowiedzialny za rozwój bankowości
detalicznej. W latach 1998-2000 jako wiceprezes PKO BP odpowiedzialny za bankowość detaliczną, korporacyjną i
inwestycyjną stworzył plan głębokiej restrukturyzacji, którego realizacja pozwoliła zahamować utratę pozycji rynkowej, tego
tradycyjnie największego banku w Polsce. Rozpoczął pracę w bankowości w 1993 r. jako Członek Zarządu PBG SA w Łodzi
odpowiedzialny za restrukturyzację portfela złych długów, wówczas jednego z największych banków w Polsce obsługujących
duże przedsiębiorstwa. W PBG Bank pełnił kolejno funkcje członka Zarządu ds. trudnych kredytów i restrukturyzacji,
Wiceprezesa, a następnie Pierwszego Zastępcy Prezesa odpowiedzialnego za bankowość detaliczną, korporacyjną i
strategię rozwoju. w okresie 1988 – 1992 właściciel i Prezes firmy doradczej Centrum Analiz Ekonomicznych INTEXIM
specjalizującej się w analizach projektów inwestycyjnych i restrukturyzacji przedsiębiorstw. W latach 1983-1990 pracował w
Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGPiS (SGH) jako asystent i starszy asystent. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Handlu
Zagranicznego SGPiS (SGH). Studiował również na Uniwerystecie Jana Gutenberga w Moguncji (1980/1981 i 1988/1989)
oraz Uniwersytecie w Zurychu (1984). W 1997 r. ukończył Advanced Management Programme w INSEAD oraz w 2002 r.
Stanford Executive Programme na Uniwersytecie Stanforda.
Katarzyna Borusowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Absolwentka University of New Hampshire w USA, gdzie zdobyła licencjat z polityki międzynarodowej. W roku 2006
ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1989-1992
pracowała w Kancelarii Prawnej Salsberg & Cunha w Bostonie. W latach 1992-2003 związana była z Reuters. Początkowo
pracowała w Reuters America Inc jako Koordynator Działu Marketingu, a następnie w Reuters Polska Sp. z o.o. jako
Menedżer Sekcji ds. Zarządzania Ryzykiem oraz Zespołu Obsługi Klientów.
Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz - Członek Rady Nadzorczej
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej
Akademii Bankowej, a także Kierownik Katedry Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zasiadał w
Radzie Nadzorczej Banku Gdańskiego i w Radzie Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Obecnie jest Członkiem
Rad Nadzorczych: Banku Pekao S.A., PTE Allianz Polska S.A. Był Przewodniczącym Rady Programowej Miesięcznika
„Bank” i Członkiem Grupy Ekspertów ds. Prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A. W latach 1997-2000 przewodniczył
Sekcji Ekonomii Komitetu Badań Naukowych. Profesor Leszek Pawłowicz jest autorem licznych publikacji o tematyce
ekonomicznej.
Dr Bernd Holzapfel - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent University of Paderborn, Business Administration, gdzie uzyskał stopień doktora w dziedzinie marketingu usług
finansowych. Ukończył University of Karlsruhe w Niemczech, zdobywając tytuł magistra w zakresie finansów oraz nauk
informatycznych. Obecnie właściciel firmy doradczej BBH Private Equity w Niemczech, zajmującej się doradztwem
finansowym i marketingowym. W Polsce współpracował przy transakcjach kapitałowych m.in. z: Daimler Chrysler Financial
Services (debis) Corporation, Deutsche Bank AG oraz wieloma firmami lokalnymi. W 1994 r. założył firmę BBH Consult w
Niemczech, zajmującą się doradztwem finansowym. Współpracował z grupą Chase Manhattan w zakresie rozwoju
produktów i strategii rynkowej w Niemczech. W latach 1989-1993 pracował w Departamencie Skarbu w DG Bank w Nowym
Jorku oraz w SGZ Bank we Frankfurcie.
Bartosz Krużewski - Członek Rady Nadzorczej
Ukończył studia na Uniwersytecie w Oxford w zakresie Prawa Europejskiego i Porównawczego oraz studia na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Utrechcie. Specjalizuje się w
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sporach sądowych, arbitrażowych, a także w transakcjach restrukturyzacyjnych, przejęć i połączeń. Jest współautorem
publikacji z zakresu prawa bankowego i arbitrażu. W latach 1992-2000 współpracował z Kancelarią Adwokacką Wardyński i
Wspólnicy w Warszawie. Odbywał praktyki w firmach prawniczych w Nowym Jorku, Londynie i Amsterdamie. Od 2003 roku
kieruje działem sporów sądowych i arbitrażowych w warszawskim oddziale globalnej firmy prawniczej Clifford Chance.
Patrycja Kucner - Członek Rady Nadzorczej
Ukończyła aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, gdzie w 2010 roku uzyskała tytuł radcy prawnego.
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych i negocjacjach. Podczas kilkuletniej pracy w
kancelarii notarialnej doskonaliła warsztat w zakresie przygotowywania umów, co aktualnie wraz z prawem prasowym
pozostaje jej specjalizacją. Pani Patrycja Kucner zajmuje się również prawem nowych technologii. Prowadzi własną
kancelarię i współpracuje z Meritum Kancelarią Radców Prawnych Ejtminowicz, Skibicki, Trojanowski i Partnerzy w Gdyni.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Biegle włada językiem angielskim i
francuskim.

3.9 Spory sądowe z udziałem Emitenta
Dnia 11 października 2012 roku Emitent zawarł z BISON INVESTMENTS LIMITED ugodę, której przedmiotem jest
ostateczne rozstrzygnięcie wszelkich sporów i wzajemnych roszczeń. Na mocy tej ugody BISON INVESTMENTS LIMITED
zobowiązał się do sprzedaży Emitentowi 100% certyfikatów inwestycyjnych BEST I NSFIZ za uzgodnioną przez strony
cenę.
Ponadto, wobec wypowiedzenia ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 roku przez Prezydenta Miasta Wrocławia wysokości
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
we Wrocławiu, przy ul. Gnieźnieńskiej 10 i oddalenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniesionego przez
Emitenta sprzeciwu wniosku o ustalenie niezasadności naliczonej opłaty, w dniu 28 czerwca 2011 r. Emitent wniósł sprzeciw
od przywołanego wyżej orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego wszczynając tym samym postępowanie
sądowe prowadzone przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, Wydział I Cywilny (sygn. akt: IC 1003/11) przeciwko Skarbowi
Państwa – Prezydentowi Miasta Wrocławia o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w/w
nieruchomości. W ocenie Emitenta ustalona przez organ samorządowy wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego w wysokości 242 tys. zł, wielokrotnie przewyższająca dotychczas obowiązującą stawkę w wysokości 28 tys. zł,
jest nieuzasadniona i nie znajduje oparcia w przywołanej na jej poparcie argumentacji i dowodach.
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3.10 Opis rynku, na którym działa Emitent

Polski rynek wierzytelności nieregularnych szacuje się na około 120 - 130 mld zł. Ponad połowa tj. 70 mld zł to wierzytelności
bankowe, które stanowią główny składnik aktywów powierzanych BEST do zarządzania. Poniższy wykres pokazuje wartość
nieregularnych wierzytelności detalicznych oraz korporacyjnych w sektorze bankowym. Na koniec sierpnia 2012 roku
nieregularne kredyty detaliczne i korporacyjne wynosiły łącznie około 70,3 mld zł (skala prawa), z czego 39,8 mld zł
stanowiły kredyty detaliczne. Ze względu na nominalny wzrost sektora bankowego, w tym mniej szkodowych kredytów
hipotecznych, łączny udział nieregularnych kredytów nie przekroczył 8,7% wszystkich kredytów w sektorze (skala lewa).
Wykres pokazuje również wartość zawartych transakcji na długach nieregularnych, która od kilku lat oscyluje wokół 5-6 mld
zł rocznie.

Źródło: NBP, Emitent
Poniższe dane przedstawiają wyniki raportu „Wielkość Polskiego Rynku Wierzytelności zarządzanego przez członków KPF”
prezentującego stan na I kwartał 2012. W badaniu ankietowym wzięło udział 12 firm z grona członków KPF (członkami są
m.in. BEST, Kredyt Inkaso, Kruk, Ultimo, Transcom) reprezentujących sektor usług windykacyjnych. Jest to grupa liderów
sektora, co pozwala na miarodajne przedstawienie sytuacji na rynku.
Na dzień 31 marca b.r. łączna wartość obsługiwanych (na rachunek własny i zlecenie) portfeli przez te firmy wynosiła 24,68
mld zł wobec odpowiednio 19,45 mld zł i 16,19 mld zł rok i dwa lata wcześniej. Średnia wartość 1 obsługiwanej sprawy
wyniosła 4,22 tys. zł. Firmy zatrudniały 2 664 osoby.
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Wartość portfeli wierzytelności przyjętych do obsługi w poszczególnych kwartałach (w mld zł)

Źródło: "Wielkość polskiego rynku wierzytelności zarządzanego przez Członków KPF. Raport z badania ankietowego.
Stan do I kwartału 2012. Gdańsk, sierpień 2012"
Perspektywy rozwoju sektora windykacji
W dniu 1 grudnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Główne zmiany w zakresie
funkcjonowania funduszy sekurytyzacyjnych polegają na odejściu od procedury uzyskiwania zgody KNF na utworzenie
funduszu sekurytyzacyjnego oraz zmianę zapisów jego statutu. Nadzór Komisji realizowany jest po dokonaniu zmian w
statucie, poprzez jej powiadomienie. Zmiany te z pewnością przyspieszą rozwój rynku funduszy sekurytyzacyjnych i obrotu
wierzytelnościami m.in. poprzez mniejsze koszty i krótszy czas uruchomienia funduszu sekurytyzacyjnego oraz tworzenie
funduszy lepiej odpowiadających oczekiwaniom inwestorów.
Od czerwca tego roku trwają prace w Komisji Nadzoru Finansowego, których głównym celem jest wypracowanie nowych
rozwiązań legislacyjnych znoszących dotychczasowe bariery w procesie sekurytyzacji i subpartycypacji wierzytelności oraz
otwierających drogę dla rozwoju sekurytyzacji kredytów regularnych zabezpieczonych hipotecznie.
Na rozwój branży w dużej mierze wpływa zmiana modelu sprzedawanych przez banki portfeli wierzytelności. Zauważa się
odejście od sprzedaży dużych portfeli wierzytelności na rzecz mniejszych. W rezultacie portfele te mogą być nabywane
przez fundusze dysponujące mniejszymi środkami pieniężnymi, a to z kolei prowadzi do powstawania nowych funduszy.
Dynamika rozwoju branży istotnie uzależniona jest również od wielkości podaży bankowych wierzytelności. Od 2007 r.
zauważyć można rosnący udział kredytów z utratą wartości w strukturze ogólnego zadłużenia gospodarstw domowych, co
znajduje swoje późniejsze odzwierciedlenie w zwiększonej podaży pakietów wierzytelności bankowych. Jednak wartość
podaży pakietów wierzytelności wynika również z poziomu akcji kredytowej prowadzonej przez banki. Począwszy od
czwartego kwartału 2010 roku obserwuje się spadek wartości udzielanych przez banki kredytów, co w średnioterminowej
perspektywie może ograniczyć wartość sprzedawanych przez banki pakietów wierzytelności.
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IV.

CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji potencjalni inwestorzy powinni dokładnie
przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszej Propozycji Nabycia. Każde z
omówionych poniżej ryzyk może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki, co
z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę Obligacji lub prawa Obligatariuszy wynikające z Obligacji, w wyniku czego
mogą oni stracić część lub całość zainwestowanych środków.
Inwestorzy powinni mieć świadomość, że ryzyka przedstawione poniżej mogą nie być jedynymi ryzykami, na jakie narażony
jest Emitent. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Spółki nie są obecnie istotne lub których Spółka, na
dzień sporządzenia Propozycji Nabycia, nie zidentyfikowała, a które mogą wywołać skutki, o których mowa powyżej.

4.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
4.1.1 Ryzyko nie pozyskania do obsługi nowych portfeli wierzytelności
Głównym przedmiotem działalności operacyjnej Emitenta jest zarządzanie wierzytelnościami nieregularnymi, w tym głównie
nabywanych przez fundusze sekurytyzacyjne. Nabywanie portfeli wierzytelności, które stanowią lokaty funduszy
sekurytyzacyjnych, wiąże się z inwestowaniem znacznych środków finansowych, a co za tym idzie z ryzykiem. Spółka stara
się uczestniczyć kapitałowo w zakupie portfeli, które później obsługuje, jednakże możliwości finansowe są zależne od
sytuacji na rynkach. W związku z tym Spółka nawiązuje współpracę z inwestorami, którzy nie posiadają platformy
windykacyjnej, a są zainteresowani inwestowaniem w portfele. Pakiety sekurytyzowanych wierzytelności powierzane są do
obsługi zwykle na długi okres, jednak dużych transakcji jest zbyt mało by zaspokoić popyt ze strony firm windykacyjnych.
Poza obsługą sekurytyzowanych wierzytelności Emitent obsługuje także wierzytelności masowe na zlecenie banków,
instytucji parabankowych, operatorów telewizyjnych, a także sektora B2B. Takie wierzytelności najczęściej zlecane są do
windykacji na okres zaledwie kilku miesięcy, a firmy je obsługujące nie angażują się kapitałowo. Konkurencja w tym
segmencie jest bardzo duża, ceny niskie, a rentowność bliska zeru lub nawet ujemna. W 2008 roku Spółka weszła w ten
segment i powoli, choć konsekwentnie, stara się go eksplorować. Pomimo trudnych warunków obecność w tym segmencie
Spółka uważa za konieczną.

4.1.2 Ryzyko jakości pozyskanych do obsługi portfeli wierzytelności
Spółka prowadzi działalność polegającą głównie na zarządzaniu wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, które
nabywają wierzytelności nieregularne, ale również w takie fundusze angażuje się kapitałowo. W pierwszym półroczu 2011
roku BEST III NSFIZ, nabył do tej pory największy na polskim rynku portfel detalicznych wierzytelności bankowych i
powierzył go Grupie do obsługi. Choć w chwili obecnej portfel pracuje powyżej pierwotnych założeń, nie ma gwarancji, że
podobnie będzie w przyszłości. Niższa od założonej spłacalność długów może skutkować niższymi od zakładanych
przychodami oraz gorszym od zakładanego wynikiem inwestycyjnym. Na bieżąco Emitent monitoruje sytuację na wszystkich
obsługiwanych portfelach, aby móc w porę zareagować na niepokojące sygnały. Regularne wyceny aktywów w funduszach
zarządzanych przez Grupę na bieżąco odzwierciedlają zmiany w wartości godziwej poszczególnych portfeli.

4.1.3 Ryzyko związane z technologią oraz kapitałem ludzkim
Działalność operacyjna Grupy opiera się na dwóch najważniejszych filarach, które stanowią o innowacyjności i sile Grupy.
Pierwszym z nich są zaawansowane technologie teleinformatyczne (oprogramowanie i infrastruktura), które szczególnie w
przypadku BEST, leżą u podstaw wysokiej wydajności i skuteczności prowadzonych procesów windykacyjnych. Długotrwałe
zakłócenia w pracy sprzętu teleinformatycznego lub ograniczenie dostępności personelu o odpowiednich kwalifikacjach
może mieć istotny wpływ na osiągane wyniki finansowe, a nawet kontynuację działania.
Przed takim ryzykiem Emitent zabezpiecza się poprzez inwestycje w wysokiej klasy sprzęt alarmowy, podtrzymujący
napięcie elektryczne oraz urządzenia rejestrujące dane elektroniczne. Rozwiązania te mają minimalizować ewentualne straty
powstałe wskutek przestoju działania technologii. W jednostce dominującej wprowadzono zarządzanie ciągłością działania
(ang. BCMS – Business Continuity Management System) zgodne z brytyjską normą BS25999. W tym celu Emitent
opracował i przetestował rozwiązania i procedury umożliwiające taką reakcję w sytuacji kryzysowej, która pozwoli na
utrzymanie funkcjonowania najważniejszych procesów biznesowych organizacji na minimalnym akceptowalnym poziomie.
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W ramach dywersyfikacji ryzyk związanych z utratą ciągłości działania spowodowaną awarią łączy telekomunikacyjnych i
wystąpieniem awarii w biurach, Grupa realizuje projekt zmierzający do usamodzielnienia ośrodków operacyjnych Grupy w
Gdyni i Elblągu. W tym celu lokalizacja w Elblągu została wyposażona w niezależną od Gdyni infrastrukturę
teleinformatyczną tj. centralę i łącza telekomunikacyjne, a także instalacje serwerowe. Grupa tworzy platformę zapewniającą
sprawne, bezpieczne i efektywne funkcjonowanie oraz dającą możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku awarii.
Drugim ważnym filarem są dla Grupy ludzie. Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy są niezbędni nawet przy najbardziej
niezawodnej technologii. Dlatego Spółka ciągle pracuje nad tym, by kluczowi i najbardziej wartościowi pracownicy chcieli
pracować w organizacji. Służą temu m.in. programy szkoleń, ścieżki karier oraz systemy motywacyjne oparte na efektach.
Od 2010 roku w Grupie funkcjonuje program opcji menedżerskich.

4.1.4 Ryzyko związane z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych funduszy
sekurytyzacyjnych
Nabycie certyfikatów inwestycyjnych funduszy sekurytyzacyjnych związane jest z koniecznością akceptacji ryzyka działania
funduszy. Fundusze sekurytyzacyjne poprzez proces inwestycyjny i lokowanie aktywów w określone rodzaje lokat dążą do
zrealizowania celu inwestycyjnego. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia tego celu i pomimo dochowania należytej
staranności mogą nie osiągnąć zakładanego zwrotu z inwestycji, co pośrednio może przełożyć się na zmniejszenie
osiąganych przez Grupę przychodów.
Na tym etapie podstawowym ryzkiem związanym z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych jest ryzyko wyceny portfela
wierzytelności, będącego przedmiotem lokat funduszu. W celu zminimalizowania tego ryzyka Grupa czerpie wiedzę z
dotychczasowych doświadczeń i opartych na nich modelach empirycznych, które na bieżąco są dostosowywane do
zmieniającego się rynku, z uwzględnieniem uznanych metod estymacji.

4.1.5 Ryzyko związane z możliwością utraty dużych klientów
Zarządzanie wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych odbywa się na podstawie umów zawartych bezpośrednio z
towarzystwami funduszy inwestycyjnych, które nimi zarządzają. Umowy te zawierają możliwość wypowiedzenia kontraktów
w sytuacji niespełnienia przez serwisera szeregu przesłanek. Okres wypowiedzenia umów, uwzględniający przekazanie
wszystkich obowiązków i dokumentów nowemu podmiotowi, standardowo wynosi 6 miesięcy. Spółka dokłada wszelkich
starań, aby minimalizować ryzyko utraty dotychczasowych klientów.

4.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem gospodarczym i prawnym Emitenta
4.2.1 Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe związane jest z sytuacją gospodarczą kraju, poprzez powiązanie koniunktury ze zdolnością spłaty
zobowiązań przez dłużników. Pogorszenie sytuacji gospodarczej skutkuje zahamowaniem wzrostu gospodarczego,
wzrostem stopy bezrobocia, spadkiem popytu, spadkiem realnych dochodów i tym samym pogorszeniem sytuacji finansowej
dłużników. Takie zdarzenia mają negatywny wpływ na możliwość regulowania zobowiązań finansowych przez osoby
fizyczne oraz przedsiębiorstwa. Szczególne znaczenie ma sytuacja na rynku pracy, która może mieć bezpośredni wpływ na
skuteczność działań windykacyjnych i pośrednio na wysokość wynagrodzenia z tytułu zarządzania otrzymywanego przez
spółki z Grupy BEST. Z drugiej strony czas gorszej koniunktury gospodarczej jest dobrym momentem do inwestycji w
portfele wierzytelności, których w tym czasie pojawia się na rynku więcej.
Niepewność na rynku oraz wzrost inflacji może prowadzić do wzrostu stóp procentowych. To z kolei może powodować
wzrost kosztów finansowania, co ze względu na emisje obligacji, przeprowadzone zarówno przez Grupę BEST, jak i
zarządzane przez nią fundusze inwestycyjne, może być dla Grupy szczególnie istotne. Oprocentowanie wyemitowanych
obligacji jest bowiem uzależnione od zmiennych stawek WIBOR, ustalanych odrębnie dla każdego okresu odsetkowego.
Zmiany stóp procentowych mogą także powodować znaczące zmiany wartości instrumentów finansowych wchodzących w
skład portfeli inwestycyjnych funduszy, a tym samym wpłynąć na wartość posiadanych przez Grupę certyfikatów
inwestycyjnych.
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4.2.2 Ryzyko związane z nieprecyzyjnymi regulacjami prawa podatkowego w zakresie nabywania i
zbywania wierzytelności

W kontekście pytania prawnego jakie skierował do Trybunału Konstytucyjnego Sąd Rejonowy w Chełmie na początku br.
(sygn. Akt 7/12), wydaje się zagrożona przyszłość elektronicznego postępowania upominawczego. Sąd ten poddał w
wątpliwość zgodność przepisów regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze z Konstytucją oraz Europejską
Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zdaniem Sądu pytającego domniemanie prawdziwości
twierdzeń zgłoszonych w pozwie oraz domniemanie istnienia roszczenia w deklarowanym przez powoda kształcie prowadzi
do znacznego i nieuzasadnionego pogorszenia się sytuacji prawnej osób przeciwko którym pozwy te są kierowane.
Wątpliwości Sądu dotyczą głównie braku obowiązku dołączania do pozwu wnoszonego w elektronicznym postępowaniu
upominawczym dowodów, co – zdaniem Sądu – utrudnia pozwanemu ewentualne ustosunkowanie się do zgłoszonego
roszczenia, jak również powoduje trudności w prawidłowym zakreśleniu granic powagi rzeczy osądzonej wydanego w ten
sposób (a więc wyłącznie na podstawie twierdzeń powoda) prawomocnego orzeczenia.
Jakkolwiek pytanie prawne zostało skierowane do Sądu dopiero na początku br., to jednak od października ubiegłego roku
zaobserwować można praktykę e-sądu, polegającą na kierowaniu do powoda (funduszy) zobowiązań w celu uzupełnienia
okoliczności faktycznych zawartych w pozwie. W związku z powyższym, jako że niektórzy Referendarze sądowi i Sędziowie
orzekający w e-Sądzie wydają się popierać wątpliwości wyrażone w treści pytania prawnego Sądu Rejonowego w Chełmie,
Grupa zmuszona była dostosować się do tych poglądów rozbudowując szablon wnoszonego przez Grupę pozwu o kolejne
twierdzenia faktyczne.
Niezależnie od powyższego, jeśli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi niezgodność z Konstytucją choćby niektórych
wymienionych w pytaniu prawnym przepisów, idea jaka towarzyszyła projektodawcom elektronicznego postępowania
upominawczego jako postępowania przyśpieszonego i uproszczonego zostanie całkowicie zniweczona, a dla powodów
masowych elektroniczne postępowanie upominawcze może znacząco stracić na znaczeniu.
W sytuacji, w której Referendarz sądowy rozpoznający sprawy stwierdza brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, sprawa
kierowana jest do Sądu właściwości ogólnej, co wiąże się dla powoda z koniecznością uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa.
Jeśli natomiast Referendarz sądowy zastosuje do zobowiązania rygor zwrotu pozwu (co następuje rzadziej) powodowi wraz
z pozwem zostanie zwrócona cała opłata od pozwu (z wyjątkiem prowizji e-card). W sytuacji masowych zobowiązań i
przekazań do Sądu właściwości ogólnej pozwanego, proces dochodzenia roszczeń na drodze sądowej może się znacząco
wydłużyć i stać się ekonomicznie nieuzasadnionym.
Ponadto w dniu 14 czerwca 2012 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. W kontekście projektu zmiany art. 194 ustawy o
funduszach inwestycyjnych niezbędne jest wskazanie konsekwencji proponowanej zmiany w zakresie dochodzenia
wierzytelności na drodze postępowania sądowego. Zgodnie z treścią projektu art. 194 ustawy wyciągi z ksiąg rachunkowych
funduszu sekurytyzacyjnego nie będą miały mocy prawnej dokumentów urzędowych, co oznacza, że usankcjonowany
zostanie istniejący stan rzeczy.
W chwili obecnej zgodnie z orzeczeniem TK księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego oraz wyciągi z tych ksiąg nie
mają mocy prawnej dokumentów urzędowych w zakresie dochodzenia wierzytelności od konsumentów. Jednakże zgodnie z
projektem ustawy, wyłącznie wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu będą mogły stanowić podstawę do dokonania wpisów
w księgach wieczystych w zakresie wierzytelności nabytych od banku i wynikających z czynności bankowych.
Oznacza to, że w przypadku wejścia w życie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych w proponowanym brzmieniu
fundusz sekurytyzacyjny nie będzie uprawniony do dokonania wpisu w księdze wieczystej w oparciu o wyciąg z ksiąg
rachunkowych w zakresie wierzytelności nabytych od instytucji finansowych nie będących bankiem.
W dniu 27 października 2011 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”) wydał orzeczenie w sprawie C
93/10 (Finanzamt Essen-NordOst przeciwko GFKL Financial Services AG), w którym stwierdził, że podmiot, który na własne
ryzyko nabywa trudne wierzytelności po cenie niższej od ich wartości nominalnej, nie świadczy odpłatnie usługi w rozumieniu
art. 2 pkt 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej (dalej „Dyrektywa”), i
nie dokonuje tym samym czynności z zakresu działalności gospodarczej objętej zakresem stosowania Dyrektywy, jeżeli
różnica między wartością nominalną tych wierzytelności a ceną ich sprzedaży odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną
wartość owych wierzytelności w chwili sprzedaży.
Ostatecznie w dniu 19 marca 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w powiększonym składzie 7 sędziów (dalej „NSA”)
przesądził, że jeżeli w ramach transakcji nabycia wierzytelności dochodzi jedynie do zapłaty ceny za wierzytelność i nie
występuje świadczenie usługi przez nabywcę na rzecz zbywcy, za którą nabywca otrzymałby bezpośrednie wynagrodzenie,
to czynność nabycia na własne ryzyko trudnej wierzytelności, po cenie niższej od jej wartości nominalnej, nie może być
kwalifikowana jako świadczona przez nabywcę usługa ściągania długów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
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marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, bez względu na fakt, czy różnica między wartością nominalną tej wierzytelności
a ceną jej sprzedaży odzwierciedla rzeczywistą ekonomiczną wartość wierzytelności.

4.2.3 Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa w zakresie dochodzenia wierzytelności
W kontekście pytania prawnego jakie skierował do Trybunału Konstytucyjnego (dalej „TK”) Sąd Rejonowy w Chełmie na
początku br. (sygn. akt P 7/12), istnieje ryzyko zmiany sposobu orzekania w sprawach skierowanych do rozpoznania w
elektronicznym postępowaniu upominawczym (dalej „EPU”).
Sąd ten poddał w wątpliwość zgodność przepisów regulujących elektroniczne postępowanie upominawcze z Konstytucją
oraz Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zdaniem Sądu pytającego domniemanie
prawdziwości twierdzeń zgłoszonych w pozwie oraz domniemanie istnienia roszczenia w deklarowanym przez powoda
kształcie prowadzi do znacznego i nieuzasadnionego pogorszenia się sytuacji prawnej osób, przeciwko którym pozwy te są
kierowane.
Wątpliwości Sądu dotyczą głównie braku obowiązku dołączania do pozwu wnoszonego w elektronicznym postępowaniu
upominawczym dowodów, co – zdaniem Sądu - utrudnia pozwanemu ewentualne ustosunkowanie się do zgłoszonego
roszczenia, jak również powoduje trudności w prawidłowym zakreśleniu granic powagi rzeczy osądzonej wydanego w ten
sposób (a więc wyłącznie na podstawie twierdzeń powoda) prawomocnego orzeczenia.
Ryzyko negatywnego wpływu faktu skierowania tego pytania prawnego do TK na sytuację Grupy BEST Emitent w krótkim
okresie szacuje jako niewielkie, gdyż większość potencjału spraw portfeli obecnie obsługiwanych i możliwych do
przeprocesowania na ścieżce sądowej, uzyskała już tytuł wykonawczy.
Oczywiście ryzyko to dotyczy także portfeli nabywanych w przyszłości, dlatego w dłuższym okresie będzie to zależało od
stanowiska Trybunału. Wg Emitenta z dużym prawdopodobieństwem można jednak przypuszczać, że merytoryczne
orzeczenie w sprawie nie zostanie w ogóle wydane, gdyż Marszałek Sejmu w ramach wyjaśnień złożonych TK, wniósł o
umorzenie postępowania wywołanego wniesieniem pytania prawnego z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku (na
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym). Identyczne stanowisko w sprawie zajął Prokurator
Generalny.
Niezależnie od powyższego, nawet gdyby TK uznał przepis za niezgodny z konstytucją, to - z uwagi na powagę i zakres
materii - z pewnością wprowadzi stosowny termin vacatio legis, umożliwiający ustawodawcy dostosowanie obecnie
obowiązujących przepisów do treści ewentualnego orzeczenia Trybunału (np. załączanie skanów dowodów). Ponadto
zawsze istnieje możliwość przeprocesowania spraw w zwykłym trybie papierowym przed sądami powszechnymi.
Ponadto należy dodać, że w dniu 14 czerwca 2012 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo
bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Projekt ten między innymi
przewiduje zmianę art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych w części w jakiej przepis ten nadaje moc prawną
dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym
wobec konsumenta. Co prawda projektowana zmiana brzemienia art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych oznacza, że
wpisy w księgach wieczystych będą mogły być dokonywane w oparciu o wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu wyłącznie w
zakresie wierzytelności nabywanych od banków i wynikających z czynności bankowych, niemniej z uwagi na obowiązujący
wciąż przepis art. 195 nie ma ryzyka związanego z przepisywaniem już istniejących hipotek lub zastawów rejestrowych
ustanowionych na rzecz pierwotnego wierzyciela na zabezpieczenie wierzytelności nie tylko nabytych od banku czy też
wynikających z czynności bankowych. Stąd też nabywanie wierzytelności od innych podmiotów niż banki, nie będzie wiązać
się z podwyższonym ryzykiem prawnym w zakresie utrzymania ustanowionych już zabezpieczeń rzeczowych.

4.2.4 Ryzyko związane z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych
Działalność Grupy związana jest z koniecznością stałego przetwarzania danych osobowych. Emitent dokłada wszelkich
starań aby dane objęte tajemnicą były należycie chronione. System, na którym odbywa się przetwarzanie danych do celów
prowadzonej działalności wyposażony jest w wymagane systemy zabezpieczeń zarówno przed próbą nielegalnego dostępu
jak i utraty zgromadzonych informacji. Ryzyko przypadkowego wydania osobom postronnym dokumentów lub informacji jest
ograniczone przez wewnętrzne procedury i obowiązujące przepisy. Niemniej jednak, istnieje ryzyko związane z
nieprzewidzianymi w rutynowych sposobach postępowania kradzieżami danych lub świadomego działania osób i podmiotów,
z którymi Grupa współpracowała, na szkodę Grupy. W przypadku naruszenia przepisów prawnych związanych z ochroną
danych osobowych, w szczególności ujawnienia danych osobowych w sposób niezgodny z prawem, Grupa może być
narażona na zastosowanie sankcji karnych lub sankcji administracyjnych. Bezprawne ujawnienie danych osobowych może
również skutkować dochodzeniem roszczeń o naruszenie dóbr osobistych, jak również negatywnie wpłynąć na wizerunek
Grupy.
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4.2.5 Ryzyko związane z wysokim stopniem uregulowania działalności
Zarówno zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi jak i zarządzanie wierzytelnościami stanowiącymi lokaty funduszy,
obwarowane jest wieloma wymogami i regulacjami prawnymi.
W związku z zawartymi umowami zarządzający wierzytelnościami muszą spełniać szereg wymogów organizacyjno prawnych, w tym m.in. związanych z bezpieczeństwem danych osobowych przechowywanych w elektronicznej bazie danych
i archiwum. W przypadku wystąpienia uchybień w postawionych wymogach, KNF może cofnąć zezwolenia na zarządzanie
funduszami inwestycyjnymi lub wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych.
W przypadku, gdyby wyniki lub sposób zarządzania przez Grupę wierzytelnościami funduszu zostały negatywnie ocenione
przez inwestorów funduszu, mogliby oni zmienić podmiot zarządzający wierzytelnościami. Następstwem tego typu działań ze
strony KNF lub inwestorów funduszu byłby istotny spadek przychodów ze sprzedaży.

4.2.6 Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych
Na polskim rynku zakupów wierzytelności funkcjonuje kilka znaczących podmiotów, jednak w każdej chwili istnieje ryzyko
pojawienia się nowych konkurentów, co mogłoby spowodować konieczność oferowania przez Grupę wyższych cen w
przetargach, a docelowo spadek rentowności Grupy.

4.3 Czynniki ryzyka związane z oferowanymi instrumentami finansowymi
4.3.1 Ryzyko związane z charakterem obligacji
Obligacja jest instrumentem finansowym, który umożliwia uzyskanie określonej stopy zwrotu przy określonym poziomie
ryzyka.
Wyróżnia się dwa podstawowe ryzyka inwestycji w obligacje:
1.

Ryzyko kredytowe

2.

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko kredytowe jest związane z emitentem. Podstawowy element ryzyka kredytowego stanowi ryzyko niedotrzymania
warunków. Wynika ono z możliwości niewypełnienia przez emitenta świadczeń z tytułu obligacji, tj. niezapłacenia odsetek
w terminie i/lub wartości nominalnej w terminie wykupu. Ryzyko kredytowe jest jednak szersze niż jedynie ryzyko
niedotrzymania warunków. Możliwe jest zaistnienie sytuacji, że pomimo, iż emitent prawidłowo obsługuje płatności
wynikające z obligacji, w wyniku np. pogorszenia się jego sytuacji finansowej rynek ocenia, iż premia za ryzyko zawarta
w oprocentowaniu obligacji jest zbyt niska, co powoduje spadek ich ceny rynkowej. Oczywiście istnieje także możliwość
odwrotna, w wyniku której ocena wiarygodności kredytowej emitenta wzrośnie, a wraz z nią cena obligacji.
W przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu ryzyko stopy procentowej polega na tym, iż istnieje możliwość
zrealizowania niższej od oczekiwanej stopy dochodu w terminie do wykupu (YTM – yield to maturity). Wyróżnia się dwa
podstawowe elementy ryzyka stopy procentowej:
1.

Ryzyko dochodu

2.

Ryzyko reinwestycji

Ryzyko dochodu związane jest z faktem iż obligacja o zmiennym oprocentowaniu okresowo dostosowuje się do rynkowych
stóp procentowych, w efekcie inwestor otrzymuje odsetki na rynkowym poziomie przez cały okres inwestycji. Jednak z
drugiej strony na chwilę emisji nie są możliwe do przewidzenia bezwzględne wartości zrealizowanych przepływów
kuponowych z obligacji (struktury przepływów pieniężnych). Ich wysokość uzależniona jest od przyszłych poziomów stopy
WIBOR 3M. Jej ewentualny spadek/wzrost w przyszłości wpłynie na odpowiednio niższą/wyższą nominalną stopę zwrotu z
inwestycji w obligacje dla Inwestora.
Ryzyko reinwestycji wynika z faktu, iż nie ma pewności co do stopy dochodu po jakiej będzie istniała możliwość
reinwestowania płatności odsetkowych z obligacji. Aby inwestor zrealizował dokładnie oczekiwany poziom YTM, konieczne
jest reinwestowanie odsetek z obligacji po tej samej stopie.
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4.3.2 Ryzyko braku spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji
Emitent wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych i nie przewiduje żadnych problemów ze
spłatą zobowiązań, w szczególności związanych z Obligacjami. Nie można jednak wykluczyć wystąpienia w przyszłości sytuacji,
w której Emitent nie będzie zdolny dokonać wykupu Obligacji czy też wypłacić odsetek od Obligacji.

4.3.3 Ryzyko nie wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst
GPW może odmówić wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst, co skutkować może m.in. brakiem możliwości zbycia
Obligacji.

4.3.4 Ryzyko zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO Catalyst
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, GPW,
na żądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż
3 miesiące:


na wniosek Emitenta;



jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;



jeśli Emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie Obrotu.

4.3.5 Ryzyko wykluczenia Obligacji z obrotu w ASO Catalyst
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób
istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego
w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW, na żądanie KNF, ma obowiązek
wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Organizator Alternatywnego Systemu, zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć
instrumenty finansowe z obrotu:


na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta
dodatkowych warunków;



jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;



wskutek ogłoszenia upadłości emitenta lub w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania;



wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Ponadto organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:


w przypadkach określonych przepisami prawa;



jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;



w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;



po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej
likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku
środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami § 17c ust. 1 pkt. 3) Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V powołanego Regulaminu,
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w ASO.
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4.3.6 Ryzyko zmienności kursu rynkowego i płynności
Z wprowadzeniem do obrotu Obligacji w alternatywnym systemie obrotu, wiąże się ryzyko zmienności kursu Obligacji. Kurs
w alternatywnym systemie obrotu kształtuje się pod wpływem relacji podaży i popytu, która jest wypadkową wielu czynników
i skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów, posiadacze Obligacji mogą
być narażeni na ryzyko niezrealizowania zaplanowanego zysku, notowania Obligacji Emitenta mogą znacznie odbiegać od ceny
emisyjnej Obligacji. Zmienność kursu rynkowego Obligacji może wynikać m.in. z okresowych zmian w wynikach działalności
Emitenta, rozmiaru i płynności rynku obligacji, sytuacji na GPW, sytuacji na giełdach światowych oraz zmian czynników
makroekonomicznych i politycznych. Dodatkowo, istnieje ryzyko niskiej płynności Obligacji w alternatywnym systemie obrotu co
może utrudnić lub wręcz uniemożliwić sprzedaż Obligacji po żądanej przez posiadacza Obligacji cenie.

4.4 Czynniki ryzyka związane z ofertą Obligacji
4.4.1 Ryzyko niedojścia emisji Obligacji do skutku i odstąpienia od przeprowadzenia emisji
W przypadku określonych w Propozycji Nabycia emisja Obligacji nie dojdzie do skutku. W takiej sytuacji wpłaty dokonane
przez Inwestorów zostaną zwrócone na rachunki pieniężne wskazane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia bez
żadnych odsetek lub odszkodowań.

4.4.2 Ryzyko nieprzydzielenia Obligacji
Inwestor powinien brać pod uwagę możliwość nieprzydzielenia Obligacji.
Warunkiem przydzielenia Inwestorowi Obligacji jest prawidłowe złożenie przez Inwestora Formularza Przyjęcia Propozycji
Nabycia i opłacenie Obligacji. Za pełną wpłatę uznaje się wpłatę w wysokości równej iloczynowi liczby zamawianych
Obligacji i wartości nominalnej Obligacji, dokonaną zgodnie z zasadami określonymi w Propozycji Nabycia.
Skutkiem złożenia przez Inwestora nieprawidłowego Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia lub nieopłacenia go zgodnie
z zasadami opisanymi w niniejszej Propozycji Nabycia jest nieważność Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia.
Przydział Obligacji zostanie dokonany uznaniowo przez Emitenta w uzgodnienie z Noble Securities. W ramach przydziału
uznaniowego Emitent, w uzgodnieniu z Noble Securities, może brać pod uwagę kolejność składania przez Inwestorów
Formularzy Przyjęcia Propozycji Nabycia oraz kolejność dokonywania przez Inwestorów wpłat na Obligacje.

4.4.3 Ryzyko związane z wpłatami na Obligacje
W przypadku, gdy emisja Obligacji nie dojdzie do skutku lub Obligacje nie zostaną przydzielone danemu Inwestorowi lub
zostaną przydzielone w mniejszej liczbie niż wskazana w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia, wpłaty dokonane przez
Inwestorów zostaną zwrócone na rachunki pieniężne wskazane w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia bez żadnych
odsetek lub odszkodowań. Środki przelane przez Inwestorów z tytułu wpłat na Obligacje nie będą oprocentowane.
Ponadto zwraca się uwagę, że prawa z Obligacji zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach powstają z chwilą zapisania
Obligacji w Ewidencji. W związku z powyższym należne oprocentowanie z Obligacji będzie naliczane od Daty Emisji.
W okresie pomiędzy wpłatą na Obligacje a Datą Emisji (także w przypadku decyzji Emitenta o przesunięciu Daty Emisji)
środki wpłacone przez Inwestorów nie będą oprocentowane.

4.4.4 Ryzyko związane ze strukturą nabywców
Ze względu na sposób emisji Obligacji, jej wielkość i brak ratingu, Propozycje Nabycia Obligacji kierowane będą głównie do
inwestorów indywidualnych. Emitent nie wyklucza skierowania Propozycji Nabycia do inwestorów instytucjonalnych, jednak
nie gwarantuje objęcia Obligacji w całości ani w części przez takich inwestorów.
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V.

ZAŁĄCZNIKI

5.1 Wzór formularza przyjęcia propozycji nabycia
FORMULARZ PRZYJĘCIA PROPOZYCJI NABYCIA OBLIGACJI SERII G SPÓŁKI BEST S.A.
W związku z ofertą publiczną Obligacji serii G spółki BEST S.A. przyjmuję Propozycję Nabycia Obligacji
i składam zapis na Obligacje na zasadach określonych w Propozycji Nabycia Obligacji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem
INWESTOR
1. Imię i Nazwisko / Firma*: ...............................................................................................................................................................................
1a. rodzaj inwestora: ………………………………………………….; 1b. rodzaj inwestora GIIF: ..........................................................................................
2. Adres zameldowania / Siedziba*: ……………………………; ulica: .........................................................................................................................
3. Adres do korespondencji: ……………………………………….;ulica: ..........................................................................................................................
4. PESEL/REGON lub inny numer identyfikacyjny*: ............................................................................................................................................
5. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej / paszportu*: ...............................................................................................
6. Adres e-mail: ..................................................................................................................................................................................................
7. Status dewizowy: …………………………………...………………………………………………………………………………………. ...........................................................
8. Urząd Skarbowy: …………………………………...………………………………………………………………………………………. ............................................................
9. NIP: …………………………………...………………………………………………………………………………………. ................................................................................
10. Obywatelstwo: …………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
ZAPIS NA OBLIGACJE
11. Liczba Obligacji Serii G objętych Formularzem Przyjęcia Propozycji Nabycia (min. 2100 sztuk):
................................................, słownie: ...........................................................................................................................................................
12. Cena emisyjna (równa wartości nominalnej) Obligacji: 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100)
13. Kwota wpłaty na Obligacje: ................................................, słownie: ..........................................................................................................
14. Forma wpłaty na Obligacje:
przelew na rachunek bankowy Oferującego Obligacje - Noble Securities S.A. prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.,
numer rachunku 38 1460 1181 2002 1006 1024 0003.
przeksięgowanie środków z mojego rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych i prowadzonego
przez Noble Securities S.A. numer
………………………………………………........................................................................................................... ...............................................
na rachunek bankowy Noble Securities S.A. prowadzony przez Getin Noble Bank S.A., numer rachunku 38 1460 1181 2002 1006 1024 0003.
15. W przypadku wystąpienia nadpłaty proszę o zwrot nadpłaconych środków pieniężnych przelewem na rachunek numer
………………………………………….............. prowadzony przez.................................................................................................................... Proszę o
przelanie środków z tytułu odsetek, z tytułu wykupu oraz (wyłącznie w przypadku przedstawienia Obligacji do przedterminowego wykupu)
z tytułu
przedterminowego
wykupu
na
rachunek
numer……………………….............…..prowadzony
przez
......................................................................................................................................................................................................
W przypadku przydzielenia Obligacji zaświadczenie o ich nabyciu zostanie przesłane przez Noble Securities S.A. listem poleconym na adres
wskazany powyżej w pkt 3 jako adres do korespondencji, a w przypadku gdy taki adres nie zostanie podany zaświadczenie zostanie
przesłane na wskazany powyżej w pkt 2 adres zameldowania/siedziby, w terminie 14 dni od dnia przydziału Obligacji.
DYSPOZYCJA DEPONOWANIA
16. W związku ze złożeniem zapisu na Obligacje serii G spółki BEST S.A.:
wskazuję rachunek papierów wartościowych nr …………………………………….prowadzony przez………………………………………………… jako rachunek
papierów wartościowych, na którym Obligacje powinny zostać deponowane po ich zdematerializowaniu w rozumieniu art. 5 ust 1 ustawy z
dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie zgadzam się na zapisanie na koncie sponsora emisji
przydzielonych mi Obligacji, gdyby ww. rachunek papierów wartościowych okazał się nieprawidłowy.
PEŁNOMOCNICY/REPREZENTANCI INWESTORA
17. Imię i Nazwisko: ………………………………….………………………………..
18. Adres zameldowania: …………………………………….…………………………
19. PESEL: ………………………………………………………………………………………
20. Nr dowodu osobistego / paszportu*……………………………………….…
*niepotrzebne skreślić

17a. Imię i Nazwisko: ………………………………….………………………………
18a. Adres zameldowania: …………………………………….……………………….
19a. PESEL: ……………………………………………………………………………………
20a. Nr dowodu osobistego / paszportu*………………………………………

OŚWIADCZENIE INWESTORA
Ja, niżej podpisany, oświadczam, że:
zapoznałem się z treścią Propozycji Nabycia i akceptuję w szczególności Warunki Emisji, Warunki Oferty a także ryzyka związane z
inwestowaniem w Obligacje.
Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących) Inwestora:
Ja niżej podpisany oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest Emitent i Noble Securities S.A.
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Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i Noble Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam
prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Emitenta i Noble Securities S.A. moich danych osobowych w związku z ofertą nabycia Obligacji,
w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Obligacji oraz niezbędnym do dokonywania płatności wynikających z Obligacji.
Dodatkowo:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania mi przez Noble Securities S.A. informacji
marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Noble Securities S.A., jak również produktów i usług
oferowanych przez Getin Noble Bank S.A., który jest podmiotem dominującym w stosunku do Noble Securities S.A.,
wyrażam zgodę na przekazywanie przez Noble Securities S.A. moich danych osobowych do Getin Noble Bank S.A., jako podmiotu
dominującego w stosunku do Noble Securities S.A., oraz na ich przetwarzanie przez Getin Noble Bank S.A. w związku z działalnością
prowadzoną przez ten bank, jak również w celu przekazywania mi przez Getin Noble Bank S.A. informacji marketingowych
dotyczących usług i produktów oferowanych przez ten bank,
wyrażam zgodę na otrzymywanie od Noble Securities S.A. i Getin Noble Bank S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., Nr 144, poz.
1204, z późn. zm.).
Inwestor / Pełnomocnik
Data, podpis

Osoba potwierdzająca podpis
Data, podpis, pieczątka imienna

UWAGA: Wszelkie konsekwencje niewłaściwego wypełnienia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia ponosi wyłącznie Inwestor
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5.2 Uchwała Zarządu Emitenta stanowiąca podstawę emisji Obligacji
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5.3 Odpis aktualny z KRS Emitenta

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

42

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

43

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

44

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

45

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

46

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

47

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

48

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

49

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

50

BEST S.A. - Propozycja Nabycia Obligacji Serii G

51

KONTAKT

DANE ADRESOWE I LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA NOBLE SECURITIES S.A.
Centrala

Departament Emisji Instrumentów Finansowych

30-081 Kraków

30-081 Kraków

ul. Królewska 57

ul. Królewska 57

Tel.: +48 12 426 25 15

Tel.: +48 12 422 31 00

Fax: +48 12 411 17 66

Fax: +48 12 411 17 66

biuro@noblesecurities.pl

bbi@noblesecurities.pl

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Bielsku-Białej

w Częstochowie

w Gdańsku

w Gorzowie Wlkp.

43-300 Bielsko-Biała

42-200 Częstochowa

80-241 Gdańsk

66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Barlickiego 7 IIp.

ul. Dąbrowskiego 7

ul. Grunwaldzka 48/50

ul. Sikorskiego 22

Tel.: +48 33 812 96 32-33

Tel.: +48 34 324 05 35

Tel.: +48 58 341 91 77

Tel: +48 95 724 13 10-14

Fax: +48 33 811 80 57 17

Fax: +48 34 365 22 40

Fax: +48 58 341 94 45

Fax: +48 95 729 98 11

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Kaliszu

w Katowicach

w Kielcach

w Koszalinie

62-800 Kalisz

40-013 Katowice

25-501 Kielce

75-064 Koszalin

ul. Chopina 26-28

ul. Staromiejska 17

ul. Sienkiewicza 78A

ul. Krzywoustego 2/4

Tel: +48 62 757 12 00-03

Tel.: +48 32 601 25 16

Tel.: +48 41 345 99 90

Tel: +48 94 347 50-91-92

Fax: +48 62 757 12 27

Fax: +48 32 220 70 13

Fax: +48 41 345 99 89

Fax: +48 94 343 54 62

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Krakowie

w Krakowie

w Lublińcu

w Łodzi

30-081 Kraków

31-026 Kraków

42-700 Lubliniec

90-318 Łódź

ul. Królewska 57

ul. Radziwiłłowska 33/35

ul. Oświęcimska 7

ul. Sienkiewicza 82/84

Tel.: + 48 12 422 31 00

Tel.: + 48 12 628 53 55-56

Tel.: +48 34 356 38 61-65

Tel.: +48 42 630 88 05

Fax: + 48 12 411 08 00

Fax: + 48 12 422 01 80

Fax: +48 34 356 35 42

Fax: +48 42 630 11 25

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Nysie

w Poznaniu

w Pszczynie

w Rzeszowie

48-300 Nysa

61-770 Poznań

43-200 Pszczyna

35-068 Rzeszów

ul. Piastowska 21/11

ul. Paderewskiego 6

ul. Piastowska 22

ul. Grunwaldzka 10

Tel: +48 77 409 02 75

Tel.: +48 61 855 02 44,

Tel.: +48 32 447 16 11

Tel: +48 17 850 01 01

fax: +48 77 466 30 89

Fax: +48 61 851 06 51

Fax: +48 32 447 16 22

Fax: +48 17 857 96 78

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

w Szczecinie

w Toruniu

w Warszawie

w Warszawie

70-412 Szczecin

87-100 Toruń

02-672 Warszawa

00-078 Warszawa

ul. Niepodległości 30

ul. Kopernika 35/37

ul. Domaniewska 39A

pl. Piłsudskiego 1

Tel: +48 91 43 42 555-556

Tel: +48 56 62 16 272

Tel.: +48 22 288 81 58-61

Tel.: +48 22 627 38 76

Fax: +48 91 43 42 564

Fax: +48 56 621 62 59

Fax: +48 22 288 81 62

Fax: +22 628 49 78

Punkt Obsługi Klienta

Punkt Obsługi Klienta

we Wrocławiu

we Wrocławiu

50-048 Wrocław

53-332 Wrocław

ul. Piłsudskiego 13

ul. Powstańców

Tel: +48 71 323 08 36-37

Śląskich 73-95

Fax: +48 71 341 20 09

Tel: +48 71 338 22 10
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