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Data sporządzenia: 18.12.2014 r. 

 

Temat:  

 

Informacja o transakcji na akcjach emitenta 

 

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 Barbary Rudziks – Członka 

Zarządu Emitenta, informację z dnia 18 grudnia 2014 r. o nabyciu akcji Emitenta, o której mowa w 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 otrzymanej informacji: 

„  1.   Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do przekazania informacji: 

Barbara Rudziks; 

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

przekazania informacji z emitentem: 

Osoba zobowiązana jest Członkiem Zarządu Emitenta; 

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

Akcje zwykłe na okaziciela BEST S.A. zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na ryku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, posiadające kod 

ISIN PLBEST000010;  

4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: 

Kupno akcji poza rynkiem regulowanym od BEST S.A. w ramach realizacji programu motywacyjnego; 

5. Data i miejsce zawarcia transakcji: 

18 grudnia 2014 r. w Gdyni; 

6. Cena i wolumen transakcji; 

Transakcją objętych zostało 13.304 akcji (słownie: trzynaście tysięcy trzysta cztery akcje) po cenie 

4 PLN (słownie: cztery złote) za akcję, tj. łącznie 53.216 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące 

dwieście szesnaście złotych).” 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 

18.12.2014 Marek Kucner  Wiceprezes Zarządu  

18.12.2014 Barbara Rudziks Członek Zarządu   

    

   

 


