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Data sporządzenia: 14.01.2016 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 II półroczu 2015 r. 
 
Podstawa prawna: 
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
 
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej, Zarząd BEST S.A. (Emitent) informuje, iż  w II półroczu 2015 r. Grupa 
kapitałowa BEST S.A. (Grupa BEST) nabyła w sposób bezpośredni pakiety wierzytelności o wartości nominalnej 465,6 mln zł, 
a wydatki poniesione na ich nabycie wyniosły 21,1 mln zł. W tym samym okresie Grupa BEST poniosła także wydatki w 
kwocie 152,7 mln zł, związane z pośrednim nabyciem portfeli wierzytelności, poprzez nabycie 32,99% ogólnej liczby akcji 
Kredyt Inkaso S.A., która jest spółką dominującą w Grupie kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. (Grupa Kredyt Inkaso). Wartość 
wydatków związanych z w/w pośrednim nabyciem portfeli wierzytelności ustalona została jako iloczyn wartości godziwej 
portfeli wierzytelności wykazanych w półrocznym skonsolidowanym raporcie okresowym opublikowanym przez Grupę 
Kredyt Inkaso w dniu 27 listopada 2015 r. oraz udziału Grupy BEST w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników 
Kredyt Inkaso. Emitent nie podaje informacji o odpowiedniej wartości nominalnej pakietów wierzytelności Grupy Kredyt 
Inkaso na dzień transakcji, gdyż ich nie posiada. 
 
W całym 2015 r. Grupa BEST kupiła (w sposób bezpośredni) portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 
897 mln zł, a wydatki poniesione na ich nabycie wyniosły 85,4 mln zł. 
 
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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