
 
 
 
Management Committee of Automotive Components Europe S.A. hereby informs 
about shareholders over 5% of votes being present and voting by correspondence 
through voting forms on the Extraordinary General Shareholders Meeting  and the 
General Annual Shareholders Meeting held on June 15th, 2010: 
 
 
PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne on behalf of the PZU “Zlota Jesien” 
fund., which had 3 900 000 votes from owned and the Meetings registered shares 
accounting for total number of 29.75% votes at the Meetings and 18.37% votes in the 
Company, 
 
ING Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. investment fund, 
which had 3 674 050 votes from owned and the Meetings registered shares 
accounting for total number of 28.03% votes at the Meetings and 17.31% votes in the 
Company. 
 
Casting Brake S.L, which had 2 430 607 votes from owned and the Meetings 
registered shares accounting for total number of 18.54% votes at the Meetings and 
11.45% votes in the Company, 
 
Pioneer Pekao Investment Management S.A., which had 2 102 561 votes from 
owned and the Meetings registered shares accounting for total number of 16.04% 
votes at the Meetings and 9.90% votes in the Company, 
 
Nordea Polska Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. investment fund, which had 1 000 
000 votes from owned and the Meetings registered shares accounting for total 
number of 7.63% votes at the Meetings and 4.71 % votes in the Company. 
 
The Total number of the Meetings registered votes was 13 107 218 accounting for 
61.74% of total votes in the Company. 
 
 
Zarząd Automotive Components Europe S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyły 
się w dniu 15 czerwca 2010 roku obecnymi akcjonariuszami oraz głosującymi 
bezpośrednio lub za pomocą formularzy do głosowania korespondencyjnego, 
posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów zarejestrowanych na NWZA i 
WZA, byli: 
 
PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne w imieniu funduszu ‘Złota Jesień”,  
którym przysługiwało 3 900 000 głosów z tytułu posiadanych i zarejestrowanych na 
tych Zgromadzeniach akcji, co stanowiło 29.75% udziału w liczbie głosów na 
Walnych Zgromadzeniach i stanowi18.37% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
 
Fundusz Inwestycyjny ING Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 
S.A., któremu przysługiwało 3 674 050 głosów z tytułu posiadanych i 
zarejestrowanych na tych Zgromadzeniach akcji, co stanowiło 28.03% udziału w 



 
liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach i stanowi 17.31% w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce. 
 
Casting Brake S.L, któremu przysługiwało 2 430 607 głosów z tytułu posiadanych i 
zarejestrowanych na tych Zgromadzeniach akcji, co stanowiło 18.54% udziału w 
liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach i stanowi 11.45% w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce, 
 
Pioneer Pekao Investment Management S.A., któremu przysługiwało 2 102 561 
głosów z tytułu posiadanych i zarejestrowanych na tych Zgromadzeniach akcji, co 
stanowiło 16.04% udziału w liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach i stanowi 
9.90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, 
 
Fundusz Inwestycyjny Nordea Polska Otwarty Fundusz Emerytalny S.A., któremu 
przysługiwało 1 000 000 głosów z tytułu posiadanych i zarejestrowanych na tych 
Zgromadzeniach akcji, co stanowiło 7.63% udziału w liczbie głosów na Walnych 
Zgromadzeniach i stanowi 4.71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 
 
Całkowita ilość głosów uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu wyniosła 13 107 218 i stanowiła 61.74 % ogólnej liczby głosów 
wynikających z akcji wyemitowanych przez Spółkę.  


