
 

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 R. 

 

 

 

BEST S.A. 
(spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) 

 
 

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI 
O WARTOŚCI DO 200.000.000 PLN 

 

Niniejszy aneks nr 1 (Aneks) stanowi aneks do prospektu emisyjnego podstawowego z dnia 3 października 2016 r. dotyczącego programu emisji 

obligacji ustanowionego przez BEST S.A. (Prospekt Podstawowy) i musi być czytany łącznie z Prospektem Podstawowym. 

Wyrażenia zdefiniowane w Prospekcie Podstawowym i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie 

Podstawowym. 

Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z publikacją przez Emitenta w dniu 30 grudnia 2016 r. raportu bieżącego nr 92/2016 w sprawie 

wartości posiadanych przez Emitenta akcji w Kredyt Inkaso S.A. 

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez KNF w dniu 11 stycznia 2017 r. 
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ZMIANY DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO 

Zmiana nr 1 – strona 9, element B.12 Podsumowania 

W elemencie B.12 Podsumowania po zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Do najważniejszych zdarzeń w pierwszym półroczu 2016 roku należą: 

(...)” dodano następujące zdanie: 

„Do najważniejszych zdarzeń mających miejsce w drugim półroczu 2016 roku należy: 

 urealnienie w dniu 30 grudnia 2016 r. wyceny wartości inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. w związku z niezrealizowaniem w zakładanym 

czasie planów przejęcia kontroli nad Kredyt Inkaso S.A., a tym samym nieosiągnięcie oczekiwanych synergii. Ponowna wycena została dokonana w 

oparciu o cenę transakcyjną nabycia pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. przez Waterland Private Equity Investments wynoszącą 25 PLN za akcję. 

Zaktualizowana wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. została określona na poziomie 106,7 mln PLN. W związku z powyższym Zarząd postanowił 

utworzyć odpis aktualizujący wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. w księgach rachunkowych Emitenta w wysokości 46,1 mln złotych. W 

połączeniu z odpisem aktualizującym, który został dokonany w dniu 26 sierpnia 2016 r. (o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 

71/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.) ww. odpisy dają łączny wpływ na wyniki Emitenta za rok 2016 w wysokości 64,6 mln PLN, a ich szacowany 

wpływ na wynik finansowy Grupy za rok 2016 wynosi 68,1 mln PLN. Dokonane odpisy aktualizujące stanowią jedynie korektę wyceny  wartości 

inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. i nie mają wpływu na płynność Grupy.” 

Zmiana nr 2 – strona 21 

W czynniku ryzyka opatrzonym nagłówkiem „Ryzyko związane z inwestycją w Kredyt Inkaso S.A.” dodaje się następujące zdanie:  

„W dniu 30 grudnia 2016 r. Emitent urealnił wycenę wartości inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. w związku z niezrealizowaniem w zakładanym czasie 

planów przejęcia kontroli nad Kredyt Inkaso S.A., a tym samym nieosiągnięcie oczekiwanych synergii. Ponowna wycena została dokonana w oparciu 

o cenę transakcyjną nabycia pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. przez Waterland Private Equity Investments wynoszącą 25 PLN za akcję. Wartość 

inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. została określona na poziomie 106,7 mln PLN.” 

Zmiana nr 3 – strona 89 

Na stronie 89 fragment po zdaniu rozpoczynającym się od słów: „Do najważniejszych zdarzeń w pierwszym półroczu 2016 roku należą: (...)” dodano 

następujące zdanie: 

„Do najważniejszych zdarzeń mających miejsce w drugim półroczu 2016 roku należy: 

 urealnienie w dniu 30 grudnia 2016 r. wyceny wartości inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. w związku z niezrealizowaniem w zakładanym 

czasie planów przejęcia kontroli nad Kredyt Inkaso S.A., a tym samym nieosiągnięcie oczekiwanych synergii. Ponowna wycena została dokonana w 

oparciu o cenę transakcyjną nabycia pakietu akcji Kredyt Inkaso S.A. przez Waterland Private Equity Investments wynoszącą 25 PLN za akcję. 

Zaktualizowana wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. została określona na poziomie 106,7 mln PLN. W związku z powyższym Zarząd postanowił 

utworzyć odpis aktualizujący wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. w księgach rachunkowych Emitenta w wysokości 46,1 mln złotych. W 

połączeniu z odpisem aktualizującym, który został dokonany w dniu 26 sierpnia 2016 r. (o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 

71/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.) ww. odpisy dają łączny wpływ na wyniki Emitenta za rok 2016 w wysokości 64,6 mln PLN, a ich szacowany 

wpływ na wynik finansowy Grupy za rok 2016 wynosi 68,1 mln PLN. Dokonane odpisy aktualizujące stanowią jedynie korektę wyceny wartości 

inwestycji w Kredyt Inkaso S.A. i nie mają wpływu na płynność Grupy.” 

 

W imieniu BEST S.A.: 

 

_______________   _______________ 

   Krzysztof Borusowski               Marek Kucner 

         Prezes Zarządu         Wiceprezes Zarządu 


