
 
Raport bieżący nr 29/2017  

Data: 29.06.2017 roku  

Temat: Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki  

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu 

akcji  

 

Zarząd Spółki AUTO PARTNER S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29.06.2017 roku 

otrzymał zawiadomienia, w związku z opublikowanym przez Emitenta raportem bieżącym nr 

27/2017 w dniu 26 czerwca 2017 roku, o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od następujących 

osób: 

- od Pani Katarzyny Góreckiej zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach Spółki do 27,084% 

wynikającym z zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

Pani Katarzyna Górecka poinformowała, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego  

posiada 35 060 681 akcji Spółki, co stanowi 27,084% udziału w jej kapitale zakładowym oraz 

27,084% ogólnej liczby głosów.  

Przed rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału posiadała 35 060 681 akcji spółki AUTO 

PARTNER S.A., co stanowiło 29,966% udziału w jej kapitale zakładowym oraz 29,966%  ogólnej 

liczby głosów.  

Jednocześnie Pani Katarzyna Górecka poinformowała, iż nie istnieją podmioty przez nią 

kontrolowane posiadające akcje spółki AUTO PARTNER S.A. oraz nie zawarła umów z osobą 

trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu;  

 

- od Pana Aleksandra Góreckiego zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki i 

zmianie udziału w głosach do 32,355% wynikającej z zarejestrowania przez Sąd Rejonowy 

Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 11 550 000 akcji serii J, którą objął w całości.  

Pan Aleksander Górecki poinformował, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

posiada 41 883 577 akcji Spółki, co stanowi 32,355% udziału w jej kapitale zakładowym oraz 

32,355 % ogólnej liczby głosów.  

Przed rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału posiadał 30 333 577 akcji spółki AUTO 

PARTNER S.A., co stanowiło 25,926 % udziału w jej kapitale zakładowym oraz 25,926 % ogólnej 

liczby głosów.  

Jednocześnie Pan Aleksander Górecki poinformował, iż nie istnieją podmioty przez niego 

kontrolowane posiadające akcje spółki AUTO PARTNER S.A. oraz nie zawarł umów z osobą 

trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.  

 

Podstawa prawna:  

Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 

U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539) 


