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Data sporządzenia: 7.07.2015 r. 
 
Temat: 
 
Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A.  oraz o 
wysokości wydatków poniesionych na nabycie tychże wierzytelności w I półroczu 2015 r. 
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż mając na uwadze dbałość o przejrzystość i efektywność polityki 
informacyjnej zapewniającej powszechny dostęp do informacji o sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju Spółki oraz 
jej Grupy Kapitałowej (Grupa BEST), a także prawidłowe ukształtowanie relacji inwestorskich, Emitent podjął w dniu 7 lipca 
2015 roku decyzję o cyklicznym przekazywaniu do wiadomości publicznej tj. do 15. dnia miesiąca następującego po każdym 
kolejnym zakończonym półroczu, informacji o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy 
Kapitałowej BEST w danym półroczu oraz o wysokości wydatków poniesionych na nabycie tychże wierzytelności. 
 
W związku z powyższym Emitent w dniu 7 lipca 2015 roku ustalił łączną wartość nominalną wierzytelności nabytych przez 
podmioty z Grupy BEST w I półroczu 2015 r. na kwotę 431,4 mln zł oraz łączną wysokość wydatków poniesionych na 
nabycie tychże wierzytelności na kwotę 64,3 mln zł. Dla porównania łączna wartość nominalna wierzytelności nabytych 
przez podmioty z Grupy BEST w I półroczu 2014 roku wyniosła 150 mln zł, zaś wysokość wydatków poniesionych na nabycie 
tychże wierzytelności wyniosła 19,1 mln zł. 
 
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy BEST osiągniętych w I 
półroczu roku obrotowego 2015 zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2015 r. 
 
Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] 
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