
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieżący Nr 66/2017 

 
Data sporządzenia:  15.09.2017 r. 
 
Temat: 
Objęcie akcji serii C w zamian za warranty subskrypcyjne serii A 

 
Podstawa prawna: 
art. 56 ust. 1pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że posiadacze łącznie 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) 

warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 2 z dnia 16 listopada 2015 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem 

objęcia akcji serii C, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów 

subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C, (iv) upoważnienia dla organów Spółki (podanej do publicznej 

wiadomości raportem bieżącym nr 58/2015 w dniu 16 listopada 2015 r.), zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku (podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym 

nr 34/2016 w dniu 25 marca 2016 r.), wykonując uprawnienia przysługujące im z tytułu ww. warrantów objęli łącznie 

108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji zwykłych Emitenta, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda. 

Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Jeden warrant serii A uprawniał do zamiany 

na jedną akcję serii C. Akcje serii C objęły następujące osoby: 

a. Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu BEST S.A. w ilości 36.000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji, 

b. Marek Kucner  – Wiceprezes Zarządu BEST S.A. w ilości 36.000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji, 

c. Barbara Rudziks  – Członek Zarządu BEST S.A. w ilości 36.000 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy) akcji. 

 

Po zamianie warrantów na akcje prawa z warrantów wygasły. 

 

Akcje serii C poddane zostaną procesowi dematerializacji w KDPW oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym GPW. Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych ww. osób stanowić będzie 

równoważnik wydania akcji, skutkujący podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o wartość nominalną wydawanych 

akcji, zgodnie z art.451 §2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 
 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 
15-09-2017 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  
15-09-2017 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  
 
 

 


