
Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieżący Nr 54/2017 

 
Data sporządzenia: 13.07.2017  r.; godzina: 15:18 
 
Temat: 
Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., wysokości 
wydatków poniesionych na nabycie tychże wierzytelności, spłatach z tychże wierzytelności oraz wartości godziwej portfeli 
wierzytelności w drugim kwartale 2017 r. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

 
Treść raportu: 
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę BEST,  
wprowadzonej raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. i zmienionej raportem bieżącym numer 69/2016 z 
dnia 15 lipca 2016 r. (Polityki), Zarząd BEST S.A. (Emitent, Spółka), informuje o wartościach w zakresie portfeli wierzytelności 
w pierwszym półroczu 2017 roku i samym drugim kwartale 2017 roku. Tabelę z informacjami w zakresie portfeli 
wierzytelności Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. 
 
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna i ostateczna informacja nt. wyników Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w 
pierwszym półroczu 2017 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie półrocznym za pierwsze 
półrocze 2017 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 5 września 2017 roku. 
 
Załączniki: 
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Portfele wierzytelności I półrocze 2017 
(mln zł) 

II kwartał 2017 
 (mln zł) 

   

Wartość nominalna nabytych portfeli, w tym: 965,9 547,4 

należne Grupie BEST 965,9 547,4 

   

Koszt nabycia nowych portfeli, w tym: 148,8 70,4 

należne Grupie BEST 148,8 70,4 

   

Spłaty z posiadanych portfeli, w tym: 131,7 70,1 

należne Grupie BEST 109,2 58,5 

   

 Stan na 30 czerwca 2017 
 (mln zł) 

   

Wartość godziwa posiadanych portfeli, w tym:  954,2 

należne Grupie BEST  848,1 
 


