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Temat: 

Podwyższenie kapitału zakładowego na skutek wydania akcji serii C 

 

Podstawa prawna: 

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. 

 

Treść raportu: 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2017 z dnia 15.09.2017 r. o objęciu 

akcji serii C, raportu bieżącego nr 76/2017 z dnia 16.11.2017 r. o warunkowej rejestracji akcji serii C w KDPW oraz raportu 

bieżącego nr 81/2017 z dnia 4.12.2017 r. o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii C, informuje, że 

w dniu dzisiejszym nastąpiło zapisanie akcji serii C wyemitowanych przez Emitenta na rachunkach papierów wartościowych 

osób, które wykonały ich objęcia. Z tym dniem nastąpiło, zgodnie z art. 452 §1 Kodeksu spółek handlowych, podwyższenie 

kapitału zakładowego Emitenta o sumę równą wartości nominalnej akcji serii C – 108.000 zł (słownie: sto osiem tysięcy 

złotych), tj. z kwoty 22.906.829 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia 

dziewięć) do kwoty 23.014.829 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 

złotych).  

 

Po podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, na jego kapitał zakładowy składa się 23.014.829 (słownie: dwadzieścia 

trzy miliony czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym 

1.680.000 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa 

głosu (na 1 akcję serii A przypada 5 głosów), 19.173.220 (słownie: dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące 

dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C, 1.362.957 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych 

na okaziciela serii D oraz 690.652 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na 

okaziciela serii G, na które łącznie przypada 29.734.829 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści 

cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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