
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Raport bieżący Nr 45/2016 

 

Data sporządzenia: 14.04.2016 r. 

 

Temat: 

 

Zmiana terminu przydziału obligacji serii L3 

 

Podstawa prawna: 

 

art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości komunikat aktualizujący nr 6 (Komunikat) do 

prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 9 czerwca 2015 r. zmienionego aneksem nr 1 zatwierdzonym w dniu 31 

marca 2016 r., które łącznie stanowią prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) oraz do ostatecznych warunków emisji obligacji serii 

L3 (Ostateczne Warunki) (Obligacje) podanych do publicznej wiadomości raportem bieżący nr 42/2016 w dniu 8 kwietnia 2016 r. 

Publikacja Komunikatu jest następstwem podjęcia przez Emitenta decyzji o zmianie terminu przydziału Obligacji, który nastąpi w dniu 

15 kwietnia 2016 r. Pierwotny termin przydziału Obligacji, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami, wyznaczony był na dzień 26 kwietnia 

2016 r. Decyzja Emitenta spowodowana jest zakończeniem w dniu 13 kwietnia 2016 r. przyjmowania zapisów na Obligacje w 

następstwie przekroczenia w dniu 12 kwietnia 2016 r. liczby dostępnych Obligacji i skrócenia okresu przyjmowania zapisów na nie. 

Prospekt, Ostateczne Warunki oraz komunikaty aktualizujące dostępne są na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 

14-04-2016 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  

14-04-2016 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  

 



 

 

 

 

 

 

 
BEST S.A. 

spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Łużycka 8A, 81-537 Gdynia 

 

 

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 6 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 9 czerwca 2015 r. zmienionego aneksem nr 1 zatwierdzonym w dniu 31 marca  

2016 r., które łącznie stanowią prospekt emisyjny podstawowy („Prospekt”) oraz do Ostatecznych Warunków emisji obligacji serii L3 

opublikowanych w dniu 8 kwietnia 2016 r. („Ostateczne Warunki”) 

 

w sprawie zmiany terminu przydziału Obligacji serii L3. 

 

 

BEST Spółka Akcyjna informuje, iż następuje zmiana terminu przydziału Obligacji serii L3 wskazanego w Ostatecznych 

Warunkach, z dnia 26 kwietnia 2016 r. na dzień 15 kwietnia 2016 r. 

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym mają znaczenie nadane im w Prospekcie lub 

Ostatecznych Warunkach. 

 

 

 

 

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innyc h państwach, w których 

rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.  

Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery 

wartościowe spółki BEST S.A („Spółka”).  

Prospekt Emisyjny Podstawowy obligacji Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i 

ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9  czerwca 2015 r., wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do 

Prospektu, Ostatecznymi Warunkami opublikowanymi w dniu 8 kwietnia 2016 r. i niniejszą informacją, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 

informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt Emisyjny Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki 

(www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów. 


