
 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Raport bieżący Nr 1/2019 

Data sporządzenia: 09.01.2019 r. 
 
Temat: 
Złożenie pozwu przeciwko Kredyt Inkaso S.A., Pawłowi Szewczykowi, Janowi Lisickiemu oraz Grant Thornton Frąckowiak 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
 
Podstawa prawna: 
art. 17 ust 1. MAR – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął od swojego pełnomocnika 
procesowego informację o wniesieniu w dniu 9 stycznia 2019 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydziału 
Gospodarczego, właściwie opłaconego pozwu o zapłatę solidarnie przez pozwanych: Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w 
Warszawie („Kredyt Inkaso”), Pawła Szewczyka – byłego Prezesa Zarządu Kredyt Inkaso, Jana Lisickiego – byłego 
Wiceprezesa Zarządu Kredyt Inkaso oraz spółkę Grant Thorton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa z siedzibą w Poznaniu (dalej łącznie „Pozwani”) kwoty 51.847.764 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów 
osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 
dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, z ograniczeniem odpowiedzialności pozwanego Grant Thorton Frąckowiak Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu do kwoty 2.260.000 zł (słownie: dwa miliony 
dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).  
 
Ponadto Emitent wniósł o zasądzenie solidarnie od Pozwanych na rzecz Emitenta kosztów postępowania, w tym kosztów 
zastępstwa procesowego według norm przepisanych. 
 
Dochodzona przez Emitenta kwota to równowartość szkody rzeczywistej poniesionej przez Emitenta w związku z nabyciem 
przez Emitenta akcji Kredyt Inkaso po zawyżonej cenie, ustalonej na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych sprawozdań 
finansowych Kredyt Inkaso za rok obrotowy 2014/2015, opublikowanych na stronie internetowej Kredyt Inkaso w dniu 19 
czerwca 2015 r., a skorygowanych w następnych latach podatkowych.  
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis 
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