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Data sporządzenia: 29.06.2017 r. 

 

Temat:  

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego rozpoczęcia negocjacji nabycia 

większościowego pakietu udziałów w trzech spółkach włoskich 

 

Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna  

 

Treść raportu: 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka), informuje, iż działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 

w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) opóźnił przekazanie do publicznej wiadomości 

następującej informacji poufnej: 

 

1. Treść informacji poufnej, której ujawnienie zostało opóźnione 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) podpisał w dniu dzisiejszym list intencyjny z 

akcjonariuszami spółek Italian Credit S.r.L., Informa Credit S.r.l. and Intrenational Credit S.r.l. z siedzibą w Mediolanie 

(„Spółki Cele”). Celem listu intencyjnego jest umożliwienie Emitentowi przeprowadzenia szczegółowego badania due 

dillligence Spółek Celi.  

 

2. Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania informacji poufnej  

W ocenie Zarządu Emitenta ujawnienie informacji dotyczących toczących się rozmów oraz rozpoczęcia badania due 

dilligence Spółek Celów mogłoby negatywnie wpłynąć na interes Emitenta, ponieważ mogłoby doprowadzić do złożenia 

przez konkurentów Spółki ofert konkurencyjnych nabycia Spółek Celów, a tym samym negatywnie wpłynąć na negocjacje 

prowadzone przez Emitenta, w szczególności na wysokość ceny, jaką Emitent jest gotowy zapłacić za większościowy pakiet 

udziałów w Spółkach Celach. 

 

3. Termin przekazania informacji poufnej  

Emitent planował ujawnić opóźnioną informacje poufną nie później niż 30.07.2017 r. W dniu dzisiejszym, po 

przeanalizowaniu otrzymanych dotąd wyników badania due dilligence Emitent podjął decyzję o odstąpienia od kontynuacji 

badania oraz nabycia udziału większościowego Spółek Celów, o czym poinformował pisemnie wspólników Spółek Celów. 

 

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu 

poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej składając pisemne 

wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) - c) Rozporządzenia MAR. 
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