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Raport bieżący Nr 59/2017 

 
 
Data sporządzenia: 14.08.2017 r.; godz.  17:26 
 
Temat: 
Informacja o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso 
S.A. z powodu nieziszczenia się warunku określonego w wezwaniu 

 

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent), w związku z ogłoszonym w dniu 10 lipca 2017 r. przez Emitenta wezwaniem 
do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. (Spółka) (Wezwanie), Emitent niniejszym informuje, że do 
dnia 14 sierpnia 2017 r. nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 24 treści Wezwania, tj. Emitent nie otrzymał 
bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na 
przejęciu przez  kontroli nad Spółką, ani nie upłynął termin, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana. 

Emitent, działając na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w 
sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich 
ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005, Nr 207, poz. 1729, ze zm.), postanowił 
przedłużyć okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu do dnia 17 sierpnia 2017 r. włącznie. 

Zmianie ulegają następujące terminy dotyczące Wezwania: 

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 17 sierpnia 2017 r. 

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 22 sierpnia 2017 r. 

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 24 sierpnia 2017 r. 

Emitent podtrzymuje treść warunku określonego w punkcie 6 treści Wezwania. 

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie, mają znaczenie nadane im w treści Wezwania. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 
 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 
14-08-2017 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  
14-08-2017 Marek Kucner  Wiceprezes Zarządu  
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