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Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych 
  

 Niniejsza informacja została sporządzona w związku z dokonaniem w dniu 23 maja 2016 r. przydziału 

Akcji Oferowanych. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie 

emisyjnym akcji spółki Auto Partner S.A. zatwierdzonym w dniu 29 kwietnia 2016 r. decyzją Komisji 

Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/25/14/16 („Prospekt”). 

Spółka informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku Zarząd oraz Akcjonariusz Sprzedający dokonali przydziału 
łącznie 38.806.872 Akcji Oferowanych, w ten sposób, że: 

 w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 3.288.872 Nowych Akcji; przydział Akcji 

Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpił za pośrednictwem systemu 

informatycznego GPW; 

 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 35.518.000 Akcji Oferowanych, tj. 19.711.128 

Nowych Akcji oraz 15.806.872 Akcji Sprzedawanych, w tym 111.110 Akcji Serii B, 13.193.129 Akcji 

Serii D oraz 2.502.633 Akcji Serii E. 

Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

Ze względu na to, że liczba akcji Spółki objętych zapisami przyjętymi w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych wyniosła 5.460.658 sztuk, natomiast w Transzy Inwestorów Indywidualnych 

przydzielonych zostało 3.288.872 Akcji Oferowanych, stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych wyniosła 39,77%. 

Zgodnie z treścią rozdziału „Warunki Oferty” Prospektu, w zakresie i terminie, w jakim będzie to 

wymagane przepisami prawa, informacja na temat wyników przydziału zostanie przekazana do publicznej 

wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy 
podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”). 
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów 
wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną 
papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zatwierdzony przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, wraz z aneksami, 
komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz niniejszą informacją. Prospekt wraz z aneksami, komunikatami 
aktualizującymi oraz niniejszą informacją został opublikowany na stronie internetowej Spółki (www.auto-partner.pl) 
oraz na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK S.A. pełniącego w ramach Oferty funkcję oferującego 
(www.dmbzwbk.pl). 

http://www.auto-partner.pl/
http://www.dmbzwbk.pl).l/


Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 
finansowych, ich emitentów lub wystawców. 

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium 

albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji 

zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 


