
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieżący Nr 13/2014 

 
Data sporządzenia: 03.04.2014 r. 
 
Temat: 
 
Przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii K1 i skrócenie okresu przyjmowania zapisów na obligacje. 
 
Podstawa prawna: 
 
art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. informuje, że okres przyjmowania zapisów na obligacje serii K1 (Obligacje) zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania 
zapisów, określony w ostatecznych warunkach emisji Obligacji z dnia 24 marca 2014 roku (Ostateczne Warunki) na dzień 11 kwietnia 2014 roku, 
zostaje przesunięty na dzień 4 kwietnia 2014 roku. 

W okresie od rozpoczęcia zapisów do dnia 3 kwietnia 2014 roku złożono zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby oferowanych Obligacji, co 
powoduje, że w dniu 3 kwietnia 2014 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 37 części "Informacje dotyczące Oferty" 
Ostatecznych Warunków. 

Inwestorom, którzy złożyli zapisy przed dniem 3 kwietnia 2014 roku zostaną przydzielone Obligacje w liczbie wynikającej ze złożonych zapisów. 
Zapisy złożone w okresie od dnia 3 kwietnia 2014 roku (włącznie) do dnia 4 kwietnia 2014 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.  

Łączna liczba obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy w okresie od dnia 3 kwietnia 2014 roku (włącznie) do dnia 4 kwietnia 2014 
roku (włącznie) będzie równa różnicy między łączną liczbą oferowanych Obligacji, a liczbą Obligacji przydzielonych inwestorom, którzy złożyli zapisy 
przed dniem 3 kwietnia 2014 roku. 

Patrz także: raport bieżący nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014 roku, raport bieżący nr 11/2014 z dnia 24 marca 2014 roku oraz raport bieżący 12/2014 z 
28 marca 2014 roku. 
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