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Treść raportu: 
Zarząd BEST S.A. (Emitent, Spółka), w dniu 15 lipca 2016 roku podjął decyzję o zmianie i rozszerzeniu zakresu informacji 
przekazywanych w związku z realizacją Polityki w ten sposób, że będzie publikował informacje o: 

1) wartości godziwej posiadanych portfeli wierzytelności,  
2) wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności,  
3) koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności, oraz  
4) wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności 

przez Grupę BEST i zarządzane przez nią fundusze inwestycyjne. 
 
Powyższe informacje będą publikowane w okresach kwartalnych do 15. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym 
zakończonym kwartale. Pierwszy okres za jaki zostanie opublikowana informacja w ramach realizacji Polityki obejmuje 
okres I półrocza 2016 roku i samego II kwartału 2016 roku. 
 
W związku z powyższym Emitent informuje, iż w okresie I półrocza 2016 roku i samego II kwartału 2016 roku wartości 
powyższe kształtowały się następująco: 

   

 Stan na 30 czerwca 2016 
 (mln zł) 

   

Wartość godziwa posiadanych portfeli, w tym:  660,4 

należne Grupie BEST  549,0 
 
 
 

Portfele wierzytelności I półrocze 2016  
(mln zł) 

II kwartał 2016 
 (mln zł) 

   

Wartość nominalna nabytych portfeli, w tym: 520,1 198,3 

należne Grupie BEST 520,1 198,3 

   

Koszt nabycia nowych portfeli, w tym: 84,4 39,7 

należne Grupie BEST 84,4 39,7 

   

Spłaty z posiadanych portfeli, w tym: 111,7 52,5 

należne Grupie BEST 87,4 46,4 



Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w 
I  i II kwartale 2016 zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie półrocznym za I półrocze 2016 
roku, którego publikacja jest zaplanowana na 26 sierpnia 2016 roku. 
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