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Data sporządzenia: 13.01.2017  r.; godzina: 11:18 
 
Temat: 
Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., wysokości 
wydatków poniesionych na nabycie tychże wierzytelności, spłatach z tychże wierzytelności oraz wartości godziwej portfeli 
wierzytelności w czwartym kwartale 2016 r. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

 
Treść raportu: 
W związku z realizacją przyjętej polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę BEST,  
wprowadzonej raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. i zmienionej raportem bieżącym numer 69/2016 z 
dnia 15 lipca 2016 r. (Polityki), Zarząd BEST S.A. (Emitent, Spółka), informuje, iż w całym 2016 roku i w okresie samego 
czwartego kwartału 2016 roku wartości w zakresie portfeli wierzytelności kształtowały się następująco: 
 

Portfele wierzytelności 2016 
(mln zł) 

IV kwartał 2016 
 (mln zł) 

   

Wartość nominalna nabytych portfeli, w tym: 2 269,2 1 231,2 

należne Grupie BEST 2 269,2 1 231,2 

   

Koszt nabycia nowych portfeli, w tym: 258,3 119,8 

należne Grupie BEST 258,3 119,8 

   

Spłaty z posiadanych portfeli, w tym: 227,3 58,2 

należne Grupie BEST 179,5 46,8 

   

 Stan na 31 grudnia 2016 
 (mln zł) 

   

Wartość godziwa posiadanych portfeli, w tym:  831,7 

należne Grupie BEST  721,6 
 
Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w 
2016 roku zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie rocznym, którego termin publikacji zostanie podany do 
publicznej wiadomości najpóźniej do 31.01.2017 r. 
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