
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieżący Nr 35/2017 

 
Data sporządzenia: 18 maja 2017 r. godz. 13:43 
 
Temat: 
 
Powołanie konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii R4 
 
Podstawa prawna: 
 
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) podaje do wiadomości publicznej Komunikat Aktualizujący nr 8 z dnia 18 
maja 2017 roku do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 3 października 2016 roku zmienionego 
aneksem nr 1 zatwierdzonym w dniu 11 stycznia 2017 roku oraz aneksem nr 2 zatwierdzonym w dniu 21 kwietnia 2017 r. , 
które razem stanowią prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt). Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 8 jest 
następstwem decyzji Emitenta, że w związku z ofertą obligacji serii R4, o emisji których Emitent poinformował dzisiaj w 
raporcie bieżącym nr 34/2017, do pełnienia roli uczestników konsorcjum dystrybucyjnego powołani zostali Alior Bank S.A. 
Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie. Komunikat 
Aktualizujący nr 8 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz dostępny jest na stronie internetowej Emitenta - 
www.best.com.pl 
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18-05-2017 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  
18-05-2017 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  
 



 

 

 
 

 
KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 8 

 
z dnia 18 maja 2017 r. 

 
do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 3 października 2016 r. zmienionego 
aneksem nr 1 zatwierdzonym w dniu 11 stycznia 2017 r. oraz aneksem nr 2 zatwierdzonym w dniu 21 
kwietnia 2017 r., które razem stanowią prospekt emisyjny podstawowy  
 

Emitent informuje, że w związku z ofertą obligacji serii R4, do pełnienia roli uczestników konsorcjum dystrybucyjnego 
powołani zostali Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.  
z siedzibą w Warszawie. 


