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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) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Emitenta określiło liczbę członków Rady Nadzorczej BEST S.A. na 6 (sześć) osób (dotychczas liczba członków Rady 
Nadzorczej Emitenta była określona na 5 (pięć) osób). Następnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta w dniu dzisiejszym 
został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. Pan Wacław Nitka. 
 
Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wacława Nitki oraz jego oświadczenie o braku 
przeszkód do pełnienia funkcji stanowią załączniki do niniejszego raportu.  
 
W ocenie Emitenta działalność wykonywana przez Pana Wacława Nitkę nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w 
przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna. Według informacji posiadanych przez Emitenta powołany w dniu dzisiejszym 
członek Rady Nadzorczej Emitenta nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 
lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej 
organu.  
 
Według informacji posiadanych przez Emitenta Pan Wacław Nitka nie figuruje również w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Członek Rady Nadzorczej Pan Wacław Nitka nie spełnia jednego z kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 
dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", gdyż w ciągu ostatnich trzech lat Wacław Nitka był 
pracownikiem spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k., która jest aktualnie audytorem BEST S.A. 
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WACŁAW NITKA 

 

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1975-1979 pracował w 

Gdańskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych. W latach 1079 – 1988 pracował w Malborskich 

Zakładach Przemysłu Maszynowego Leśnictwa PEMAL, gdzie od stycznia 1982 r. pełnił funkcję 

głównego księgowego. W latach 1988 – 2002 był głównym księgowym w Spółdzielni Mieszkaniowej 

MORENA. 

 

W 1987 roku uzyskał tytuł Dyplomowanego Biegłego Księgowego, uprawniający do badania 

sprawozdań finansowych. Od 1992 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta. 

 

Przez ostatnie 22 lata (do 31.01.2018 r.) był pracownikiem firmy audytorskiej Deloitte Polska, gdzie od 

2003 roku pełnił funkcję Dyrektora w dziale Audytu. W tym czasie kierował badaniami sprawozdań 

finansowych wielu podmiotów krajowych oraz wchodzących w skład międzynarodowych grup 

kapitałowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z 

MSR/MSSF. 

 

Od 1999 roku zaangażowany w działalność społeczną w samorządzie biegłych rewidentów. Przez dwie 

kadencje był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Był również członkiem Komisji ds. 

Standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Członek Komisji Etyki oraz Grupy ds. 

wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego nr 8 działających przy Krajowej Radzie 

Biegłych Rewidentów.  

 

Nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz o których mowa w art. 129 ust. 3 pkt 6c ustawy z 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, gdyż w ciągu ostatnich 

trzech lat Wacław Nitka był pracownikiem spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. sp.k., która jest aktualnie 

audytorem BEST S.A. 

 

 

 


