
Raport bieżący nr10/2016:  

 

Data: 09.06.2016 roku  

 

Temat: zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania akcji Spółki  

 

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

akcji 

 

Treść: 

 

Zarząd Spółki AUTO PARTNER S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 08.06.2016 roku 

otrzymał  od  Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA („TFI PZU SA”) z siedzibą  w 

Warszawie  następującą informację: 

TFI PZU SA działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy 

inwestycyjnych: 

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 

2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, 

3. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum, 

4. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus, 

 

(Fundusze „TFI PZU SA”) stosownie do art. 69 ust.1 pkt 1), art. 69b ust. 1 i ust. 2 oraz art. 87 

ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy    z dnia 29 lipca 2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

zawiadamiają, że w wyniku: 

1. przydziału Funduszom TFI PZU i zapisania w dniu 6 czerwca 2016 r. na rachunkach 

depozytowych Funduszy TFI PZU 5 568 000 (słownie: pięć milionów pięćset 

sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji (PLATPRT00018) AUTO PARTNER SA („Spółka”) 

oraz 

2. zbycia 9 890 (słownie dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji Spółki 

(PLATPRT00018) w transakcjach zwykłych dokonanych w dniu 6 czerwca 2016 roku 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których rozliczenie przypada 

w dniu 8 czerwca 2016 roku oraz 

3. zbycia do portfeli Funduszy TFI PZU 289 373 (słownie: dwieście osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) praw do akcji („PDA”) Spółki  

(PLATPRT00034)  w transakcjach zwykłych dokonanych w dniu 6 czerwca 2016 roku 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, których rozliczenie przypada 

w dniu 8 czerwca 2016 roku, 

udział Funduszy TFI PZU w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

przekroczył próg 5% tj.: 

 

Liczba akcji posiadanych przed zmianą: udziału:  0 

Procentowy udział w kapitale zakładowym: 0,00% 

Liczba głosów z akcji: 0 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0,00% 

 

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 5 558 110 

Procentowy udział w obecnym (zarejestrowanym w KRS) kapitale zakładowym Spółki: 

5,9129% 

Liczba głosów z posiadanych akcji: 5 558 110 



Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów (zgodnie z zarejestrowanym w KRS kapitałem 

zakładowym Spółki): 5,9129% 

 

Liczba posiadanych PDA po zmianie udziału: 289 373 

Procentowy udział w w obecnym (zarejestrowanym w KRS) kapitale zakładowym Spółki: 

0,3078% 

Liczba głosów z akcji po zamianie na PDA na akcje: 289 373 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów (zgodnie z zarejestrowanym w KRS kapitałem 

zakładowym Spółki): 0,3078% 

 

Łączna liczba akcji i PDA po zmianie udziału: 5 847 483 

Procentowy udział w obecnym (zarejestrowanym w KRS) kapitale zakładowym Spółki:  

6,2207% 

Łączna liczba głosów z akcji po zamianie PDA na akcje: 5 847 483 

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów (zgodnie z zarejestrowanym w KRS kapitałem 

zakładowym Spółki): 6,2207%. 

 

Ponadto TFI PZU poinformowało, iż: 

Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji 

Spółki, 

TFI PZU S.A. jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać 

prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

 
 

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) 
 

 

 


