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Zarząd Spółki AUTO PARTNER S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18.01.2018 roku 

powziął informację o wpłynięciu do Spółki zawiadomienia od BZ WBK Towarzystwa 

Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, przekazanego na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1w zw. 

z art.87 ust.1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Ustawa o ofercie publicznej), działającego w imieniu Arka BZ WBK 

Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu 

Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej 

zwanych Funduszami), że w wyniku zawarcia w dniu 3.01.2018 roku transakcji kupna akcji 

Spółki, wymienione Fundusze stały się łącznie posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 

5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Auto Partner S.A. 

Przed zwiększeniem udziału w posiadaniu Funduszy znajdowało się 6 472 145 akcji Spółki, co 

stanowiło 4,9997% w jej kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało  Funduszom 

6 142 145 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,9997% udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Auto Partner S.A. 

W dniu 3 stycznia 2018 roku w posiadaniu Funduszy znalazło się łącznie 6 698 877 akcji Spółki 

co stanowi 5,1749% w jej kapitale zakładowym. Z akcji tych Funduszom przysługuje 6 698 877 

głosów, co stanowi 5,1749% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Auto 

Partner S.A.  

 

Zgodnie z zawiadomieniem BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna 

nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, nie występują osoby, o 

których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy o ofercie publicznej, jak również Fundusze nie 

posiadają głosów z akcji Spółki obliczonych w sposób określony w art.69 b ust 2 i 3 ww. 

Ustawy. 

 


