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Temat:  

Informacja o powołaniu osób zarządzających 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iż dnia 21 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała na 

kolejną 3-letnią kadencję obecnych członków Zarządu BEST S.A., tj. Pana Krzysztofa Borusowskiego – do pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu, Pana Marka Kucnera – do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Barbarę Rudziks – do 

pełnienia funkcji Członka Zarządu. 

 

Z uwagi na fakt, iż powołanie wymienionych wyżej osób następuje na kolejną kadencję, Emitent nie dołącza informacji na 

temat ich wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, gdyż informacje 

te zostały już wcześniej przesłane i są dostępne m. in. na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 

http://www.best.com.pl/zarzad,21,pl.html.  

 

W ocenie Emitenta działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Piotra Borusowskiego, Pana Marka Kucnera oraz Panią 

Barbarę Rudziks nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna. 

 

Według informacji posiadanych przez Emitenta członkowie Zarządu nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy 

spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej 

osobie prawnej jako członek jej organu.  

 

Emitent nie posiada informacji o jakimkolwiek wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych 

prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który odnosiłby się do członków Zarządu powołanych 

na kolejną kadencję. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 

21.03.2016 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  

21.03.2016 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu   

    

   

 

 


