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Temat:  

Rejestracja zmian statutu BEST S.A., zmiana wysokości i struktury kapitału zakładowego, umorzenie akcji własnych, 

 

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, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 30 grudnia 2014 roku, sygn. akt GD.VIII Ns-Rej. KRS 

025424/14/032, doręczonym Emitentowi w dniu 19 stycznia 2015 roku, dokonał rejestracji zmian statutu Emitenta zgodnie 

z tekstem jednolitym statutu przyjętym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 16 grudnia 2014 roku. 

 

W wyniku zmian statutu Emitenta nastąpiło obniżenie wysokości kapitału zakładowego z 23.400.004,00 PLN (słownie: 

dwadzieścia trzy miliony czterysta cztery złote) do 20.853.220,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów osiemset 

pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych). Obniżenie kapitału zakładowego związane jest z umorzeniem 

636.696 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji własnych Emitenta, którym 

odpowiadało 636.696 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta. Umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza bez przyznania mu jakichkolwiek świadczeń z uwagi 

na fakt, że umorzone akcje były akcjami własnymi Emitenta. 

 

Po zmianie statutu Emitenta, na jego kapitał zakładowy składa się 5.213.305 (słownie: pięć milionów dwieście trzynaście 

tysięcy trzysta pięć) akcji, w tym 420.000 (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 

4.793.305 (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć) akcji zwykłych na okaziciela, na 

które łącznie przypada 6.893.305 (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięć) głosów na 

walnym zgromadzeniu Emitenta. Wartość nominalna jednej akcji pozostała bez zmian i wynosi 4 PLN (słownie: cztery 

złote). 

 

Tekst jednolity statutu Emitenta, wraz z wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień statutu, został podany do 

wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 45/2014 w dniu 16 grudnia 2014 roku. 

 

                

    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)    

    Morska                                                                      59     

                                   (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 

19.01.2015 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  

19.01.2015 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu   

    

   

 


