
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

 

Raport bieżący nr 33/2016 

 

Data sporządzenia: 25.03.2016 r. 

 

Temat:  

 

Informacja o objęciu akcji emitenta przez członków Zarządu 

 

Podstawa prawna:  

 

Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnej 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Krzysztofa Borusowskiego – 

Prezesa Zarządu Emitenta oraz Marka Kucnera – Wiceprezesa Zarządu Emitenta informacje z dnia 25 marca 2015 r. o 

objęciu akcji Emitenta, sporządzoną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z pozn. zm.).  

 

Treść informacji otrzymanej od Krzysztofa Borusowskiego: 

 

„Szanowni Państwo, 

 

wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1583 z pozn. zm.) przekazuję Komisji Nadzoru Finansowemu oraz BEST S.A. z siedzibą w 

Gdyni informację o zawartych przeze mnie, na własny rachunek, transakcjach objęcia akcji BEST S.A.  

 

1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do przekazania informacji: 

Krzysztof Borusowski; 

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do 

przekazania informacji z emitentem: 

Osoba zobowiązana jest Prezesem Zarządu emitenta; 

 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: 

Akcje zwykłe na okaziciela BEST S.A. serii D, które po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w rejestrze przedsiębiorców KRS podlegać będą dematerializacji i które zostaną dopuszczone do 

obrotu na ryku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;  

 

4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: 



Objęcie akcji na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w procesie podwyższenia kapitału 

zakładowego BEST S.A. w granicach kapitału docelowego 

 

5. Data i miejsce zawarcia transakcji: 

22 marca 2016 r. w Gdyni; 

 

6. Cena i wolumen transakcji; 

Transakcją objętych zostało 1.269.604 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 

sześćset cztery) akcji serii D po cenie emisyjnej 26,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 78/100) 

za jedną akcję serii D, tj. łącznie 33.999.995,12 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 12/100). 

 

Informację sporządzono na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania 
i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr. 229, poz. 1950).” 
 
Treść informacji otrzymanej od Marka Kucnera: 

„Szanowni Państwo, 

 

wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1583 z pozn. zm.) przekazuję Komisji Nadzoru Finansowemu oraz BEST S.A. z siedzibą w 

Gdyni informację o zawartych przeze mnie, na własny rachunek, transakcjach objęcia akcji BEST S.A.  

 

1. Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do przekazania informacji: 

Marek Kucner; 

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do 

przekazania informacji z emitentem: 

Osoba zobowiązana jest Wiceprezesem Zarządu emitenta; 

 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: 

Akcje zwykłe na okaziciela BEST S.A. serii D, które po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w rejestrze przedsiębiorców KRS podlegać będą dematerializacji i które zostaną dopuszczone do 

obrotu na ryku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;  

 

4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: 

Objęcie akcji na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w procesie podwyższenia kapitału 

zakładowego BEST S.A. w granicach kapitału docelowego 

 

5. Data i miejsce zawarcia transakcji: 

22 marca 2016 r. w Gdyni; 

 

6. Cena i wolumen transakcji; 

Transakcją objętych zostało 93.353 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) 

akcji serii D po cenie emisyjnej 26,78 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych 78/100) za jedną akcję 



serii D, tj. łącznie 2.499.993,34 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 34/100). 

 

Informację sporządzono na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie 
przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania 
i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr. 229, poz. 1950).” 
 

                

    BEST S.A.    

    (pełna nazwa emitenta)    

    BEST  Finanse inne (fin)    

    

(skrócona nazwa emitenta) 

 

(sektor wg klasyfikacji GPW w 

Warszawie)    

    81-323  Gdynia    

    (kod pocztowy) (miejscowość)    

    Łużycka                                                                          8A     

                                   (ulica)                                                           (numer)     

    (0-58) 76 99 299  (0-58) 76 99 226    

    (telefon)  (fax)    

    best@best.com.pl  www.best.com.pl    

    (e-mail)  (www)    

    585-00-11-412  190400344    

    (NIP)   (REGON)    

               

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 

25.03.2016 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  

25.03.2016 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu   

    

   

 


