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Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu
akcji
Zarząd Spółki AUTO PARTNER S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 lipca 2019 r. roku
otrzymał zawiadomienie od Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna przekazane na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 w 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, działającego
w imieniu Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Santander Prestiż
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu
Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanych Funduszami), że w wyniku podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w dniu 25 lipca 2019 r. w związku z oświadczeniem Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 426/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie
rejestracji 495 000 akcji zwykłych serii I, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji
zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Auto Partner
S.A.
Przed podwyższeniem kapitału w posiadaniu Funduszy znajdowało się 6 506 940 akcji
Spółki, co stanowiło 5,0005%
w kapitale zakładowym. Z akcji tych Funduszom
przysługiwało 6 506 940 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,0005%
udziału w jej ogólnej liczbie głosów.
W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w dniu 25 lipca 2019 r. w posiadaniu
Funduszy znajduje się łącznie 6 506 940 akcji, co stanowi 4,98% w kapitale zakładowym. Z
akcji tych Funduszom przysługuje 6 506 940 głosów, co stanowi 4,98% udziału w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Auto Partner S.A.
Zgodnie z zawiadomieniem Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka
Akcyjna poinformował, że nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje
Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c. Ponadto
zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b
ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby uprawnione lub zobowiązane Fundusze, jako
posiadacze instrumentów finansowych , o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są
wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8
Ustawy liczba głosów obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w
sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art.
69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0.

