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Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2017 roku
powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy KRS w dniu 22 czerwca 2017 roku dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki, w
tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 155 000,00 zł.
Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 11 550 000akcji zwykłych na
okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Ponadto Sąd Rejonowy Katowice Wschód dokonał uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego
w związku z objęciem 900 000 akcji serii I w ramach wykonania uprawnień z warrantów
subskrypcyjnych serii B emitowanych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w
Spółce.
W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 945.000,00 zł (dwanaście
milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), a ogólna liczba głosów Spółki
wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału
zakładowego wynosi: 129 450 000.
Zmiana Statutu Spółki dotyczyła również skreślenia § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który stanowił,
że akcje serii A i serii G były akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja dawała
prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym w skład kapitału
zakładowego wchodzą miedzy innymi: 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii
A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G000001 do G999000 o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz 5 ust.1 pkt 9 w związku z § 15 RMF w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim

