Warszawa, 10.09.2015

Pierwsza transakcja HAITONG BANK w Polsce
zrealizowana pod nową marką

HAITONG BANK wspiera BEST w przejęciu blisko 30 proc. akcji Kredyt
Inkaso

HAITONG BANK, S.A. Oddział w Polsce wspierał BEST S.A. (BEST) w procesie przejęcia
pakietu akcji KREDYT INKASO S.A. (KREDYT INKASO). Umowę przedwstępną dotyczącą
zakupu 29,43 proc. akcji w KREDYT INKASO za 152,3 mln zł BEST podpisał 10 września.
W niedługim czasie spółka planuje zwiększyć swoje udziały w KREDYT INKASO do blisko
33 proc. HAITONG BANK jest doradcą BEST w tym projekcie. To pierwsza transakcja
zrealizowana przez zespół Haitong w Warszawie po przejęciu banku działającego wcześniej
pod marką BESI przez chińskiego inwestora. Transakcję zakupu BESI przez Haitong
Securities Co. Ltd. sfinalizowano 7 września 2015 r.
BEST zawarł z AGIO RB FIZ przedwstępną umowę kupna za 152,29 mln zł 100 proc.
udziałów w GAMEX Sp. z o.o., dotyczącą 29,43 proc. akcji KREDYT INKASO. Jak
poinformował w swoim komunikacie BEST, firma rozważa zwiększenie zaangażowania w
akcjonariacie windykatora. „Naszą intencją jest stworzenie bardzo silnego gracza na rynku
zarządzania wierzytelnościami w naszej części Europy" - powiedział Krzysztof Borusowski,
prezes BEST.
Polski oddział HAITONG BANK doradza BEST w realizacji tej transakcji. Spółka zawarła z
bankiem również umowę 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 proc. Tym samym BEST stanie się największym akcjonariuszem
giełdowego windykatora. Jak zapowiedział BEST, jego celem jest stworzenie podmiotu,
którego wartość będzie znacznie większa niż suma wartości obu firm działających odrębnie i
konkurujących ze sobą.

„To pierwsza na świecie transakcja zrealizowana pod nową marką HAITONG BANK od
momentu sfinalizowania zakupu BESI przez chińskiego inwestora. Tym samym
potwierdzamy, że dzięki tej transakcji Haitong rozpoczyna działalność w Polsce korzystając
z ugruntowanej pozycji wypracowanej przez zespół 60 lokalnych ekspertów z różnych
obszarów bankowości inwestycyjnej w ciągu ostatnich 8 lat rozwoju” – powiedział Bartłomiej
Dmitruk, Deputy Senior Country Officer HAITONG BANK w Polsce.
HAITONG BANK jest pierwszym globalnym uczestnikiem rynków kapitałowych z siedzibą w
Azji prowadzącym na taką skalę działalność w obszarze bankowości inwestycyjnej w Polsce.
Posiadanie właściciela takiego, jak HAITONG jest ważnym wyróżnikiem na polskim rynku,
ponieważ umożliwia wykorzystanie jego doświadczenia brokerskiego zdobytego na giełdach
w Chinach, a także wysokiej kapitalizacji Grupy. HAITONG wypełnia ważną niszę w
usługach bankowości inwestycyjnej, budując most pomiędzy rynkami Chin i Europy
Środkowo-Wschodniej.
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