
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieżący Nr 15/2018 

 

Data sporządzenia:  23.03.2018 r. 

 

Temat: 

Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR 

 

Podstawa prawna: 

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

 

Treść raportu: 

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitenta) informuje, że w dniu 23 marca 2018 r. otrzymał od osób pełniących 

obowiązki zarządcze u Emitenta tj.: 

• Pana Krzysztofa Borusowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta,  

• Pana Marka Kucnera – Wiceprezesa Zarządu Emitenta, 

• Pani Barbary Rudziks – Członka Zarządu Emitenta, 

• Pana Jacka Zawadzkiego – Członka Zarządu Emitenta, 

łącznie cztery powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) o przeprowadzonych w dniu 

23 marca 2018 r. transakcjach objęcia warrantów subskrypcyjnych. 

 

Treść powiadomień zawierających szczegóły każdej z transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu 

bieżącego. 

 

Załączniki: 

Plik Opis 

K. Borusowski – powiadomienie warranty subskrypcyjne.pdf Powiadomienie o transakcji art. 19 ust. 1 MAR 

M. Kucner – powiadomienie warranty subskrypcyjne.pdf Powiadomienie o transakcji art. 19 ust. 1 MAR 
B. Rudziks – powiadomienie warranty subskrypcyjne.pdf Powiadomienie o transakcji art. 19 ust. 1 MAR 
J. Zawadzki – powiadomienie warranty subskrypcyjne.pdf Powiadomienie o transakcji art. 19 ust. 1 MAR 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 
 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 

23.03.2018 r. Urszula Rybszleger Pełnomocnik  

 



POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W 

BEST S.A. 

 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa/Nazwisko Barbara Rudziks 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Członek Zarządu BEST S.A. – osoba pełniąca obowiązki zarządcze 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub 

monitorującego aukcje 

a) Nazwa BEST Spółka Akcyjna 

b) LEI  

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) 

każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 

a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj 

instrumentu 

Kod identyfikacyjny 

Warranty subskrypcyjne serii B –jeden warrant upoważnia do zamiany na jedną 

akcję zwykłą na okaziciela serii E 

b) Rodzaj transakcji  Nabycie 

 

c) Cena i wolumen Cena Wolumen 

 0,00 PLN 65.800 
 

d) Informacje zbiorcze 

— Łączny wolumen 

— Cena 
 

 

Łączny wolumen: 65.800 

Cena: 0,00 PLN 

e) Data transakcji 2018-03-23 

f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 

 

 



POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W 

BEST S.A. 

 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa/Nazwisko Jacek Zawadzki 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Członek Zarządu BEST S.A. – osoba pełniąca obowiązki zarządcze 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub 

monitorującego aukcje 

a) Nazwa BEST Spółka Akcyjna 

b) LEI  

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) 

każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 

a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj 

instrumentu 

Kod identyfikacyjny 

Warranty subskrypcyjne serii C – jeden warrant upoważnia do zamiany na jedną 

akcję zwykłą na okaziciela serii F 

b) Rodzaj transakcji  Nabycie 

 

c) Cena i wolumen Cena Wolumen 

 0,00 PLN 11.280 
 

d) Informacje zbiorcze 

— Łączny wolumen 

— Cena 
 

 

Łączny wolumen: 11.280 

Cena: 0,00 PLN 

e) Data transakcji 2018-03-23 

f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 

 

 



POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W 

BEST S.A. 

 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa/Nazwisko Krzysztof Borusowski 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Prezes Zarządu BEST S.A. – osoba pełniąca obowiązki zarządcze 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub 

monitorującego aukcje 

a) Nazwa BEST Spółka Akcyjna 

b) LEI  

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) 

każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 

a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj 

instrumentu 

Kod identyfikacyjny 

Warranty subskrypcyjne serii B –jeden warrant upoważnia do zamiany na jedną 

akcję zwykłą na okaziciela serii E 

b) Rodzaj transakcji  Nabycie 

 

c) Cena i wolumen Cena Wolumen 

 0,00 PLN 65.800 
 

d) Informacje zbiorcze 

— Łączny wolumen 

— Cena 
 

 

Łączny wolumen: 65.800 

Cena: 0,00 PLN 

e) Data transakcji 2018-03-23 

f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 

 

 



POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBĘ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W 

BEST S.A. 

 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa/Nazwisko Marek Kucner 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Wiceprezes Zarządu BEST S.A. – osoba pełniąca obowiązki zarządcze 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub 

monitorującego aukcje 

a) Nazwa BEST Spółka Akcyjna 

b) LEI  

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) 

każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 

a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj 

instrumentu 

Kod identyfikacyjny 

Warranty subskrypcyjne serii B –jeden warrant upoważnia do zamiany na jedną 

akcję zwykłą na okaziciela serii E 

b) Rodzaj transakcji  Nabycie 

 

c) Cena i wolumen Cena Wolumen 

 0,00 PLN 65.800 
 

d) Informacje zbiorcze 

— Łączny wolumen 

— Cena 
 

 

Łączny wolumen: 65.800 

Cena: 0,00 PLN 

e) Data transakcji 2018-03-23 

f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu 

 

 


