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Treść raportu: 

 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że dzisiaj otrzymał od Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa 

Zarządu Emitenta, informację z dnia 19 stycznia 2015 r. o następującej treści: 

 

„Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 69 ust. 1 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.2013.1382 z pozn. zm.) („Ustawa”) przekazuję Komisji Nadzoru Finansowemu oraz BEST S.A. z siedzibą w Gdyni 

zawiadomienie o zmianie  stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BEST S.A.  

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 grudnia 2014 r. (data doręczenia 19 stycznia 

2015 r.) nastąpiła rejestracja zmiany statutu BEST S.A. obejmująca rejestrację obniżenia kapitału 

zakładowego w następstwie umorzenia 636.696 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset 

dziewięćdziesiąt sześć) akcji własnych BEST S.A., zwykłych, na okaziciela; 

 

2. Stan posiadania przed zmianą udziału: 

Łącznie 4.290.059 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) 

akcji, które stanowiły 73,33% udziału w kapitale zakładowym, na które przypadało 5.970.059 

(słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów, co 

stanowiło 79,28% głosów w ogólnej liczbie głosów, na co składało się: 

a. 420.000 (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji  imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu w stosunku 5:1, które stanowiły 7,18% udziału w kapitale zakładowym, na które 

przypadało 2.100.000 (słownie: dwa miliony sto tysięcy) głosów, co stanowiło 27,89% 

głosów w ogólnej liczbie głosów, oraz 

b. 3.870.059 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) 

akcji zwykłych, na okaziciela, które stanowiły 66,15% udziału w kapitale zakładowym, na 

które przypadało 3.870.059 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy 

pięćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 51,40% głosów w ogólnej liczbie głosów; 

3. Aktualny stan posiadania: 

Łącznie 4.290.059 (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) 

akcji, które stanowią 82,29% udziału w kapitale zakładowym, na które przypada 5.970.059 



(słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów, co 

stanowi 86,61% głosów w ogólnej liczbie głosów, na co składa się: 

a. 420.000 (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji  imiennych uprzywilejowanych co do 

głosu w stosunku 5:1, które stanowią 8,06% udziału w kapitale zakładowym, na które 

przypada 2.100.000 (słownie: dwa miliony sto tysięcy) głosów, co stanowią 30,46% głosów 

w ogólnej liczbie głosów, oraz 

b. 3.870.059 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) 

akcji zwykłych, na okaziciela, które stanowią 74,23% udziału w kapitale zakładowym, na 

które przypada 3.870.059 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy 

pięćdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 56,14% głosów w ogólnej liczbie głosów; 

 

4. Informacja o zamiarze dalszego zwiększania udziału: 

Nie zamierzam zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 

niniejszego zawiadomienia; 

 

5. Podmioty zależne od akcjonariusza, dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: 

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadają akcje  BEST S.A.; 

 

6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy: 

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.” 
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