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Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz
uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w nawiązaniu do raportów bieżących
nr 20/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, nr 21/2021 z dnia 5 maja 2021 roku, nr 33/2021
z dnia 6 sierpnia 2021 roku oraz nr 42/2021 z dnia 25 października 2021 roku, w których
Emitent informował o udzieleniu na rzecz Jaguar Land Rover Limited [JLR] sądowego
zabezpieczenia roszczenia o zapłatę solidarnego zadłużenia Emitenta i BAP względem JLR
m.in. poprzez zajęcie należących do Emitenta akcji w British Automotive Polska S.A. [BAP]
i udziałów w kapitałach zakładowych pozostałych spółek zależnych oraz poprzez zajęcie
należących do BAP udziałów w kapitałach zakładowych spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta jak również o
umorzeniu części tych postępowań niniejszym informuje, że w dniu 26 października 2021
roku:
1. spółce SK Motors spółka z o.o. w likwidacji [SKM] doręczone zostały postanowienia
komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
Wojciecha Andryszczyka w przedmiocie umorzenia postępowań egzekucyjnych w
celu wykonania sądowego zabezpieczenia w zakresie zajęcia należących do
Emitenta i do BAP udziałów w kapitale zakładowym SKM, wydane wskutek
rozpoznania wniosków JLR z dnia 22 października 2021 roku o uchylenie czynności
zajęcia udziałów w kapitale zakładowym SKM;
2. Emitentowi doręczone zostały postanowienia komornika sądowego przy Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wojciecha Andryszczyka w
przedmiocie umorzenia postępowań egzekucyjnych w celu wykonania sądowego
zabezpieczenia w zakresie zajęcia należących do Emitenta udziałów w kapitałach
zakładowych spółek British Automotive Centrum spółka z o.o. [BAC], British
Automotive Gdańsk spółka z o.o. [BAG], British Automotive Łódź spółka z o.o.
[BAŁ], British Automotive Silesia spółka z o.o. [BAS], AML Polska spółka z o.o.
[AMLP], iMotors spółka z o.o. [iMotors] SK Motors spółka z o.o. w likwidacji [SKM]
wydane wskutek rozpoznania wniosków JLR z dnia 22 października 2021 roku o
uchylenie czynności zajęcia udziałów w kapitałach zakładowych BAC, BAG, BAŁ,
BAS, AMLP, iMotors i SKM;
3. Emitentowi doręczone zostało postanowienie komornika sądowego przy Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie Wojciecha Andryszczyka w
przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w celu wykonania sądowewgo
zabezpieczenia w zakresie zajęcia należących do Emitenta akcji BAP, wydane

wskutek rozpoznania wniosku JLR z dnia 22 października 2021 roku o uchylenie
czynności zajęcia należących do Emitenta akcji BAP.
Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta informuje, że wskutek wymienionych
umorzeń, jak również wskutek umorzeń, o których Emitent informował w raporcie
bieżącym nr 42/2021 z dnia 25 października 2021 roku, umorzeniu uległy wszystkie
postępowania egzekucyjne w celu wykonania sądowego zabezpieczenia roszczenia JLR
względem Emitenta i BAP w zakresie dokonanych w ich ramach zajęć udziałów i akcji, o
którego udzieleniu Emitent informował w raportach bieżących nr 20/2021 z dnia 29
kwietnia 2021 roku, nr 21/2021 z dnia 5 maja 2021 roku oraz nr 33/2021 z dnia 6 sierpnia
2021 roku.

