
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Raport bieżący Nr 24/2014 

 

Data sporządzenia:  10.06.2014 r. 

 

Temat: 

 

Decyzja o rezygnacji osoby nadzorującej z ubiegania się o wybór do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 

 

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 informuje, iż w dniu 10 czerwca 2014 r. powziął informację o decyzji o rezygnacji 

z ubiegania się o wybór do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta Pana Bartosza 

Krużewskiego. W załączeniu przesyłamy treść oświadczenia w tej sprawie. Jako wyłączna przyczyna rezygnacji z ubiegania 

się o wybór na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Emitenta wskazany został fakt upływu z dniem 20 czerwca 2014 r. 12-

letniego okresu pełnienia przez Pana Krużewskiego funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta, co spowoduje, że z tym dniem 

Pan Krużewski utraci przymiot niezależności, o którym mowa w pkt III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, 

stanowiących załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r., na skutek niespełniania 

kryterium niezależności opisanego w pkt 1 lit. h Załącznika II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli 

dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) 

(2005/162/WE). Bartosz Krużewski pełni również funkcję członka Komitetu Audytu. Mandat Pana Krużewskiego wygaśnie z 

dniem 18 czerwca 2014 roku. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 
 

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 

10-06-2014 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  

10-06-2014 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  

 

 

 




