
Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu BEST S.A. przekazuję na Państwa ręce raporty roczne prezentujące wyniki oraz osiągnięcia Grupy i Spółki w 2017 roku.

Kolejny rok z rzędu zwiększyliśmy poziom spłat z wierzytelności należnych Grupie BEST, które osiągnęły 238,3 mln zł, czyli o 32% więcej rok do roku. Tym samym 
w 2017 roku łączne skonsolidowane przychody operacyjne wyniosły 198,6 mln zł.

Zainwestowaliśmy łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł, co oznacza wzrost inwestycji o 16% wobec 2016 roku. 
Wartość godziwa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 2017 roku wyniosła już blisko 1 mld zł. 

Dokonane inwestycje i zwiększenie spłat przełożyły się na wzrost o 26% pełnej EBITDA gotówkowej, która w 2017 roku wyniosła 186,8 mln zł. Wypracowaliśmy 
także 55,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 38,8 mln zł w 2016 roku, czyli o 42% więcej.

W 2017 roku przeprowadziliśmy kolejne udane publiczne i prywatne emisje obligacji, w ramach których zaoferowaliśmy inwestorom papiery o łącznej wartości 
blisko 240 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami, środki pozyskane z zeszłorocznych emisji obligacji przeznaczyliśmy w całości na zakup nowych portfeli wierzytelności 
i dalszy rozwój Grupy. W latach 2014-2017 przeprowadziliśmy już dwa programy emisji obligacji publicznych, o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł i obecnie 
realizujemy trzeci program.

Na rynku polskim udowodniliśmy, że umiemy wybrać efektywne inwestycje i odnaleźć obszary o interesującej nas rentowności – zwłaszcza w obliczu rosnących 
poziomów cenowych portfeli. Obecnie skupiamy się na dalszej automatyzacji i rozwijaniu technologii windykacji m.in. z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 
Będziemy inwestować w interfejsy komunikujące wszystkie strony procesu windykacji oraz wykorzystywać technologie typu machine learning. Zakończyliśmy 
pierwszą fazę projektu SIGMA, a kolejne narzędzia i rozwój systemu mają w założeniu dalej zwiększać skuteczność naszej windykacji.

W 2017 roku zrealizowaliśmy kilka transakcji we Włoszech – chcielibyśmy, by był to nasz drugi macierzysty rynek działalności. Efekty wypracowane z tych portfeli 
w ciągu ostatnich miesięcy są dla nas bardzo zadowalające. Należy podkreślić, że we Włoszech mamy starannie dobrany, doświadczony zespół ekspertów, co 
pozwala na lepsze zrozumienie lokalnej specyfiki i podejmowanie trafniejszych decyzji inwestycyjnych. Te ostatnie podejmujemy bardzo rozważnie w oparciu 
o szczegółową analizę efektywności. Potrafimy też wycofać się z finalizacji nierokujących transakcji, jeśli nie spełniają one naszych standardów zarówno 
ekonomicznych jak i prawnych. Jednocześnie zbudowaliśmy istotny pipeline transakcji, co pozwoli nam na utrzymanie założonego tempa rozwoju w tym regionie. 
Na koniec roku 2017 łączna wartość nominalna naszego portfela we Włoszech osiągnęła kwotę 280 mln euro.

Rok 2017 był bardzo dobry dla Grupy BEST, pokazał efektywność naszej strategii i skuteczność podejmowanych działań. Tym bardziej miło mi podziękować 
Pracownikom, Członkom Zarządów i Rad Nadzorczych spółek tworzących naszą grupę kapitałową za zaangażowanie i wparcie, a Akcjonariuszom i Obligatariuszom 
za okazane nam zaufanie.
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