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Treść raportu: 
 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iż  w dniu 21 grudnia 2015 r. wniósł do Actinium Inwestycje  
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr KRS 0000573415 (Actinium Inwestycje) wkład niepieniężny w postaci 50 (pięćdziesięciu) udziałów Gamex spółki z 
graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000574255 (Gamex), o łącznej wartości ustalonej na dzień transakcji w wysokości 46,6 mln zł w zamian za 100 (sto) 
udziałów Actinium Inwestycje o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział, objętych w ramach podwyższenia kapitału 
zakładowego Actinium Inwestycje, z przelaniem na kapitał zapasowy nadwyżki ponad wartość nominalną objętych 
udziałów. 

Ponadto w dniu 21 grudnia 2015 r. Emitent wniósł do Gamex Inwestycje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
organizacji z siedzibą w Gdyni (Gamex Inwestycje), wkład pieniężny w wysokości 10.000,00 zł w zamian za 100 (sto) 
udziałów Gamex Inwestycje o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział oraz wkład niepieniężny w postaci 50 
(pięćdziesięciu) udziałów Gamex o łącznej wartości ustalonej na dzień transakcji w wysokości 46,6 mln zł w zamian za 50 
(pięćdziesiąt) udziałów Gamex Inwestycje o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział, z przelaniem na kapitał zapasowy 
nadwyżki ponad wartością nominalną objętych udziałów.  

Wartość udziałów Gamex została ustalona na podstawie wartości godziwej (tj. bieżącej wyceny rynkowej) aktywów netto 
tego podmiotu. 

Gamex jest podmiotem, który nie prowadzi działalności operacyjnej. Głównym aktywem Gamex jest 3.807.218 
zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Kredyt Inkaso S.A., które stanowią 29,43% ogólnej liczby akcji w 
kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do wykonywania 29,43% ogólnej liczby głosów.  

Wartość ewidencyjna objętych udziałów Actinium Inwestycje oraz Gamex Inwestycje na dzień ich objęcia w księgach 
rachunkowych Emitenta jest równa ich wartości transakcyjnej. 

Objęcie udziałów ww. spółek ma charakter lokaty długoterminowej.  

Powiązania osobowe pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Gamex są takie, że 
Prezes Zarządu Emitenta Krzysztof Borusowski pełni funkcję prokurenta Gamex. Pomiędzy Emitentem a Actinium 
Inwestycje oraz Gamex Inwestycje powiązania osobowe nie występują.  

Powiązania kapitałowe pomiędzy Emitentem a Actinium Inwestycje, Gamex Inwestycje oraz Gamex są następujące: (i) 
Emitent posiada 100% udziałów Actinium Inwestycje oraz 100% udziałów Gamex Inwestycje, dających 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników tych spółek, (ii) Emitent do chwili wniesienia wkładów opisanych w niniejszym raporcie 
posiadał bezpośrednio, a po ich wniesieniu posiada pośrednio 100% udziałów Gamex, dających 100% głosów na 
zgromadzeniu wspólników Gamex. 



Kryterium uznania nabytych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 
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