
Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieżący Nr 7/2018 

 
Data sporządzenia: 22 lutego 2018 r. godz. 13:26 
 
Temat: 
Przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii T2. 
 
Podstawa prawna: 
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) podaje do wiadomości publicznej Komunikat Aktualizujący nr 2 z dnia 22 lutego 2018 
roku do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 25 października 2017 roku (Prospekt Emisyjny Podstawowy) 
oraz do ostatecznych warunków emisji obligacji serii T2 (Ostateczne Warunki) opublikowanych w dniu 30 stycznia 2018 roku. 
Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 2 jest następstwem złożenia zapisów na większą liczbę obligacji serii T2 (Obligacje) od liczby 
oferowanych Obligacji. 
 
Emitent informuje, że w dniu 21 lutego 2018 roku złożono zapisy na liczbę Obligacji większą od łącznej liczby oferowanych Obligacji, co 
powoduje, że w dniu 21 lutego 2018 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt. 31 części "Informacje dotyczące 
Oferty" Ostatecznych Warunków. Ostatnim dniem przyjmowania zapisów na Obligacje jest 22 lutego 2018 roku. Zapisy inwestorów, 
którzy złożyli zapisy na Obligacje w dniach od 21 lutego 2018 roku (włącznie) do 22 lutego 2018 roku (włącznie) zostaną 
proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Ostatecznych Warunkach. 
 
Komunikat Aktualizujący nr 2 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 
 
Prospekt Emisyjny Podstawowy, Ostateczne Warunki oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu Emisyjnego Podstawowego 
dostępne są na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl. 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 
 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 
22-02-2018 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu  
22-02-2018 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu  
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KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 25 października 2017 r. oraz Ostatecznych Warunków obligacji 

serii T2 opublikowanych w dniu 30 stycznia 2018 r. 

 

Emitent informuje, że w dniu 21 lutego 2018 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 31 części „Informacje dotyczące Oferty” 

Ostatecznych Warunków. 

 

W dniu 21 lutego 2018 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii T2 większą od łącznej liczby oferowanych  obligacji serii T2, co powoduje, że w 

dniu 21 lutego 2018 roku wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 31 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków. 

Tym samym skróceniu ulega okres przyjmowania zapisów, o którym mowa w pkt 27 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków, a 

ostatnim dniem przyjmowania zapisów na obligacje serii T2 jest 22 lutego 2018 roku. 

 

Zapisy inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje serii T2 w dniach od 21 lutego 2018 roku (włącznie) do 22 lutego 2018 roku (włącznie) zostaną 

proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w Ostatecznych Warunkach. 


