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

Zarządu Emitenta, informację z dnia 29 maja 2017 r. o następującej treści: 

 

„Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 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.2016 r. poz. 1639) („Ustawa”), przekazuję Komisji Nadzoru Finansowemu oraz BEST S.A. z 

siedzibą w Gdyni zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

BEST S.A.  

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 

W dniu 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt GD.VIII Ns-Rej.KRS/13379/17/401) zarejestrował zmiany 

statutu BEST S.A. obejmujące podwyższenie kapitału zakładowego BEST S.A. w związku z emisją 

(skierowaną do podmiotu trzeciego) 690.652  (słownie: sześciuset dziewięćdziesięciu tysięcy 

sześciuset pięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii G, które stanowią 3,02% udziału 

w kapitale zakładowym, na które przypada 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy 

sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, co stanowi 2,33% głosów w ogólnej liczbie głosów 

2. Stan posiadania przed zmianą udziału: 

Łącznie 18.429.840  (słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy 

osiemset czterdzieści) akcji, które stanowią 82,96% udziału w kapitale zakładowym, na które 

przypada 25.149.840 (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset 

czterdzieści) głosów, co stanowi 86,91% głosów w ogólnej liczbie głosów, na co składa się: 

a. 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji  imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, które stanowią 7,56% udziału w kapitale 

zakładowym, na które przypada 8.400.000 (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy) 

głosów, co stanowią 29,03% głosów w ogólnej liczbie głosów, oraz 

b. 15.480.236 (słownie: piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście 

trzydzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela, które stanowią 69,68% udziału w kapitale 

zakładowym, na które przypada 15.480.236 (słownie: piętnaście milionów czterysta 

osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów, co stanowi 53,50% głosów w 

ogólnej liczbie głosów; 



c. 1.269.604 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery) 

akcje zwykłe, na okaziciela, które stanowią 5,71% udziału w kapitale zakładowym, na które 

przypada 1.269.604 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 

cztery) głosów, co stanowi 4,39% głosów w ogólnej liczbie głosów; 

3. Aktualny stan posiadania: 

Łącznie 18.429.840  (słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy 

osiemset czterdzieści) akcji, które stanowią 80,46% udziału w kapitale zakładowym, na które 

przypada 25.149.840 (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset 

czterdzieści) głosów, co stanowi 84,89% głosów w ogólnej liczbie głosów, na co składa się: 

a. 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji  imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, które stanowią 7,33% udziału w kapitale 

zakładowym, na które przypada 8.400.000 (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy) 

głosów, co stanowią 28,35% głosów w ogólnej liczbie głosów, oraz 

b. 15.480.236 (słownie: piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście 

trzydzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela, które stanowią 67,58% udziału w kapitale 

zakładowym, na które przypada 15.480.236 (słownie: piętnaście milionów czterysta 

osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów, co stanowi 52,25% głosów w 

ogólnej liczbie głosów; 

c. 1.269.604 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery) 

akcje zwykłe, na okaziciela, które stanowią 5,54% udziału w kapitale zakładowym, na które 

przypada 1.269.604 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 

cztery) głosów, co stanowi 4,29% głosów w ogólnej liczbie głosów; 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza, dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: 

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadają akcje  BEST S.A.; 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy: 

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy; 

6. Informacja na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy: 

Nie posiadam;  

7. Informacja na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy: 

Nie posiadam (z zastrzeżeniem uprawnienia wynikającego z 36.000 warrantów subskrypcyjnych 

serii A oraz 70.000 warrantów subskrypcyjnych serii B nabytych w ramach programu 

motywacyjnego, uprawniających mnie do nabycia łącznie 106.000 akcji BEST S.A. w ramach 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego); 

8. Suma głosów wskazanych w pkt 2,6,7 powyżej i procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 

Łącznie 18.429.840  (słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy 

osiemset czterdzieści) akcji, które stanowią 82,96% udziału w kapitale zakładowym, na które 

przypada 25.149.840 (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset 

czterdzieści) głosów, co stanowi 86,91% głosów w ogólnej liczbie głosów, na co składa się: 

a. 1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji  imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5:1, które stanowią 7,56% udziału w kapitale 

zakładowym, na które przypada 8.400.000 (słownie: osiem milionów czterysta tysięcy) 

głosów, co stanowią 29,03% głosów w ogólnej liczbie głosów, oraz 

b. 15.480.236 (słownie: piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście 

trzydzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela, które stanowią 69,68% udziału w kapitale 

zakładowym, na które przypada 15.480.236 (słownie: piętnaście milionów czterysta 



osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć) głosów, co stanowi 53,50% głosów w 

ogólnej liczbie głosów; 

c. 1.269.604 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery) 

akcje zwykłe, na okaziciela, które stanowią 5,71% udziału w kapitale zakładowym, na które 

przypada 1.269.604 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset 

cztery) głosów, co stanowi 4,39% głosów w ogólnej liczbie głosów.” 

                

    BEST S.A.    

    (pełna nazwa emitenta)    

    BEST  Finanse inne (fin)    

    

(skrócona nazwa emitenta) 

 

(sektor wg klasyfikacji GPW w 

Warszawie)    

    81-537  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 

29.05.2017 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  

29.05.2017 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  

 


