
Raport bieżący nr 7/2020 

Data: 07.02.2020 roku 

Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 lutego 

2020 roku powziął informację o  rejestracji w dniu 4 lutego 2020 roku przez Sąd Rejonowy  

Katowice Wschód VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego zmian w 

Statucie Spółki. 

Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 4/2020 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2020 roku i dotyczyły aktualizacji § 7 ust. 1, 

wykreślenia w § 7 ust. 3 i ust. 4 oraz zmiany § 17 ust. 1. 

Wskazane postanowienia Statutu otrzymały następujące brzmienie: 

„§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 062 000,00 zł (trzynaście milionów sześćdziesiąt 

dwa tysiące złotych) i dzieli się na: 

1) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda; 

2) 111.110 (sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

3) 160.386 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o numerach od C000001 do C160386, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda; 

4) 48.319.769 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 

48319769, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

5) 39.964.295 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące 

dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00000001 

do E39964295, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

6) 4.444.440 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści) 

akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F0000001 do F4444440, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

7) 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; 

8) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach 

od H00000001 do H23000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 



9) 2.070.000 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela  serii I o 

numerach od I0000001 do I2070000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

10) 11. 550. 000 (jedenaście milionów pięćset  pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii J o numerach od J00000001 do J11550000 o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda. 

§ 7  ust. 3 skreślony 

§ 7  ust. 4 skreślony 

„§ 17. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez 

Walne Zgromadzenie.” 

W związku z powyższymi zmianami Emitent sporządził tekst jednolity Statutu Spółki, który 

stanowi załącznik niniejszego raportu. 

Podstawa prawna przekazania raportu:  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 oraz § 6   Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 

roku  w  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

         

   

           

   

 

 


