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Temat: 

 

Przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii L3 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 L3 zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania 

zapisów, określony w Ostatecznych Warunkach emisji obligacji serii L3 z dnia 8 kwietnia 2016 roku (Ostateczne Warunki) na dzień 22 

kwietnia 2016 roku, zostaje przesunięty na dzień 13 kwietnia 2016 roku. 

W pierwszym dniu zapisów, tj. w dniu 12 kwietnia 2016 roku, złożono zapisy na liczbę obligacji serii L3 większą od łącznej liczby 

oferowanych obligacji serii L3, co powoduje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu 

pkt 38 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków. 

Zapisy inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje serii L3 w dniach od 12 kwietnia 2016 roku (włącznie) do 13 kwietnia 2016 roku 

(włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.  

Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Ostatecznych Warunkach. 
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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 5 

 

z dnia 13 kwietnia 2016 r. 

 

do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 9 czerwca 2015 r. zmienionego aneksem nr 1 

zatwierdzonym w dniu 31 marca 2016 r. 

 

INFORMACJA O SKRÓCENIU TERMINÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA OBLIGACJE SERII L3 

 
Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszej Informacji o skróceniu terminów przyjmowania zapisów mają znaczenie nadane im w 

Warunkach Emisji zamieszczonych w prospekcie emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w 

dniu 9 czerwca 2015 roku zmienionym aneksem nr 1 zatwierdzonym w dniu 31 marca 2016 r., który stanowi prospekt emisyjny 
podstawowy w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej (Prospekt Emisyjny Podstawowy).  

Niniejszy dokument stanowi Informację o skróceniu terminów przyjmowania zapisów, o której mowa w pkt 34 Ostatecznych 
Warunków emisji obligacji serii L3 z dnia 8 kwietnia 2016 roku (Ostateczne Warunki) w związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia 
Zapisów w rozumieniu pkt 38 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków.  

Prospekt Emisyjny Podstawowy został opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl. Ostateczne Warunki zostały 
opublikowane na stronie internetowej Emitenta www.best.com.pl.  

 

Zarząd BEST S.A. („BEST”) informuje, że w pierwszym dniu zapisów, tj. w dniu 12 kwietnia 2016 roku, złożono zapisy na liczbę obligacji 
serii L3 większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii L3, co powoduje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku wystąpił Dzień 
Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 38 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków. 

W związku z powyższym, okres przyjmowania zapisów na obligacje serii L3 zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania 
zapisów, określony w Ostatecznych Warunkach na 22 kwietnia 2016 roku, zostaje przesunięty na 13 kwietnia 2016 roku. 

Zapisy inwestorów, którzy złożyli zapisy na Obligacje serii L3 w dniach od 12 kwietnia 2016 roku (włącznie) do 13 kwietnia 2016 roku 

(włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane.  

Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Ostatecznych Warunkach. 

 

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani w innych państwach, w których 

rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.  

Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery 

wartościowe spółki BEST S.A („Spółka”).  

Prospekt Emisyjny Podstawowy obligacji Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i 

ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9  czerwca 2015 r., wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do 

Prospektu, Ostatecznymi Warunkami opublikowanymi w dniu 8 kwietnia 2016 r. i niniejszą informacją, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym 

informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt Emisyjny Podstawowy oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane elektronicznie i są dostępne na stronie internetowej Spółki 

(www.best.com.pl). Obligacje nie będą stanowić lokaty bankowej ani nie będą objęte systemem gwarantowania depozytów. 


