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Komunikat prasowy  

10 września 2015 r. 

 

BEST inwestuje w akcje Kredyt Inkaso 

Mariaż kapitałowy dwóch czołowych graczy na polskim rynku windykacyjnym  

 

• BEST przejmie od funduszu Agio RB FIZ pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso. 
W niedługim czasie planuje zwi ększyć udział do blisko 33%.  

• Intencj ą BEST jest budowa silnej grupy – drugiej najwi ększej na polskim rynku 
zarządzania wierzytelno ściami, wykorzystuj ąc potencjał, zasoby oraz 
doświadczenie obu firm.  

 

BEST zawarł umowę z największym akcjonariuszem Kredyt Inkaso – funduszem Agio RB 
FIZ, w wyniku której przejmie od funduszu pakiet 29,4% akcji Kredyt Inkaso za 152 mln zł. 
Wcześniej Spółka zawarła również umowę z Haitong Bank dotyczącą powierniczego nabycia 
kilkuprocentowego pakietu akcji Kredyt Inkaso na warszawskiej giełdzie. Po sfinalizowaniu 
obu transakcji, udział BEST w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu Kredyt Inkaso wyniesie blisko 33%.  

– Dotychczas spółka Kredyt Inkaso była jednym z naszych konkurentów. Dziś zrobiliśmy 
pierwszy, ważny krok do tego, by połączyć potencjały BEST i Kredyt Inkaso, czyli dwóch 
wiodących firm w branży windykacyjnej w Polsce. Naszą intencją jest stworzenie bardzo 
silnego gracza na rynku zarządzania wierzytelnościami w naszej części Europy – powiedział 
Krzysztof Borusowski, prezes BEST . 

– Nabycie niemal 33% akcji Kredyt Inkaso uczyni z nas największego akcjonariusza i pozwoli 
mieć wpływ na dalszy rozwój tej Spółki. Naszą intencją jest przy tym dalsze związanie się 
kapitałowe i operacyjne z Kredyt Inkaso. Liczymy, że wizja stworzenia silnego gracza z 
polskim kapitałem spotka się z przychylnością pozostałych akcjonariuszy oraz Zarządu 
Kredyt Inkaso. Zasoby i sposób działania obu firm doskonale się uzupełniają. Bardzo cenimy 
dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie Kredyt Inkaso, w tym pozycję wypracowaną na 
rynkach zagranicznych. Jestem przekonany, że w dłuższym okresie bliska współpraca 
przyniesie synergie w wielu obszarach. Naszym celem jest budowa grupy, która wykorzysta 
możliwości, wiedzę i doświadczenie obu firm. Razem możemy stworzyć podmiot, którego 
wartość będzie znacznie większa niż suma wartości obu firm działających odrębnie i 
konkurujących ze sobą – stwierdził Krzysztof Borusowski.   

– To, w jaki sposób będziemy dążyć do zwiększenia zaangażowania w Kredyt Inkaso, 
będziemy jeszcze analizować i konsultować z zainteresowanymi stronami. Scenariusze 
mogą być różne – jednym z nich może być na przykład emisja nowych akcji BEST 
skierowana do pozostałych akcjonariuszy Kredyt Inkaso. Decyzje w tej sprawie są jeszcze 
przed nami – zaznaczył prezes BEST.  
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W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
Spółki przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł. Grupa Kredyt Inkaso 
zakończyła natomiast ostatni rok obrachunkowy z zyskiem netto na poziomie 40,3 mln zł 
przy 100,6 mln zł przychodów.  

 

*** 

Ogólne informacje o BEST 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., 
specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie 
inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy 
sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm 
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. 

BEST jest również jedynym akcjonariuszem BEST TFI, które zarządza funduszami inwestycyjnymi 
o łącznej wartości aktywów 963 mln zł (stan na 30 czerwca 2015 r.). Połączenie kompetencji 
z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło 
skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej. 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do 
innych podmiotów wynosi około 9,8 mld zł (stan na 30 czerwca 2015 r.).  

W 2014 r. Grupa BEST wypracowała 58,9 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom Spółki 
przy przychodach operacyjnych w wysokości 124 mln zł.  

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy 
o kontakt: 

Krzysztof Woch 
NBS Communications 
tel. 22 826 74 18 / kom. 516 173 691 
e-mail: kwoch@nbs.com.pl 

Maciej Szczepaniak 
NBS Communications 
tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 
e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl 

 

Zachęcamy także do śledzenia konta Grupy BEST na Twitterze:  


