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Treść raportu: 

 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 r. zbył na rzecz Barbary Rudziks część 

akcji własnych Emitenta.  

Przedmiotem transakcji była sprzedaż 13.304 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela, 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, 

posiadających kod ISIN PLBEST000010. Transakcja jest następstwem realizacji programu motywacyjnego skierowanego do 

Barbary Rudziks, która jest Członkiem Zarządu Emitenta. Średnia cena jednostkowa sprzedaży akcji wynosi 4 zł (słownie: 

cztery złote). Wartość nominalna sprzedanych akcji wynosi 53.216  zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście 

złotych), stanowią one 0,23% kapitału zakładowego Emitenta i przypadają na nie 13.304 (słownie: trzynaście tysięcy 

trzysta cztery) głosy na walnym zgromadzeniu Emitenta, co odpowiada 0,18% ogólnej liczby głosów. 

Po zawarciu transakcji Emitent posiada 636.696 akcji własnych (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset 

dziewięćdziesiąt sześć), które stanowią 10,88% ogólnej liczby akcji i na które przypada 8,46% ogólnej liczby głosów, z tym 

zastrzeżeniem, że Emitent na podstawie art. 364 §2 Kodeksu spółek handlowych nie wykonuje m. in. prawa głosu z akcji 

własnych.  

Akcje własne BEST S.A, które były przedmiotem transakcji, zostały nabyte przez Emitenta na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 28 lipca 2006 r. w skutek połączenia z Trzecim 

Polskim Funduszem Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku czego cały majątek tej spółki został 

przeniesiony na Emitenta w drodze sukcesji uniwersalnej.  

Emitent posłużył się pojęciem „ogólnej liczby głosów” w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). 
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