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art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iż w dniu 22 maja 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta 
zostały powołane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. następujące osoby: 

1) Prof. Dariusz Filar (wybór na kolejną kadencję) 
2) Prof. Leszek Pawłowicz (wybór na kolejną kadencję) 
3) Mirosław Gronicki (wybór na kolejną kadencję) 
4) Andrzej Klesyk (wybór na kolejną kadencję) 
5) Karol Żbikowski. 

 
Aktualne życiorysy zawodowe osób powoływanych na kolejną kadencję (ad. 1 – 4) dostępne są na stronie internetowej 
Emitenta www.best.com.pl w zakładce „O Nas / Władze Spółki / Rada Nadzorcza”. Życiorys zawodowy nowego członka 
Rady (ad. 5) oraz jego oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia funkcji stanowią załączniki do niniejszego raportu.  
 
W ocenie Emitenta działalność wykonywana przez wyżej wskazane osoby nie jest w stosunku do działalności wykonywanej 
w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna. Według informacji posiadanych przez Emitenta powołani w dniu dzisiejszym 
członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki 
osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członek jej organu. Według informacji posiadanych przez Emitenta osoby te nie figurują również w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 
 
Członkowie Rady ad. 1 i 3-5 spełniają kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW 2016". 
 
Jednoczesnie Emitent informuje, iż z dniem dzisiejszym, wobec niepowołania na kolejną kadencją, wygasły mandaty 
następujących członków Rady Nadzorczej: 

1) Krzysztof Kaczmarczyk; 
2) Sławomir Lachowski; 
3) Prof. Pasquale Policastro. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 
2017-05-22 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  
2017-05-22 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  
 
 


