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Treść raportu:  

Zarząd ACTION S.A. informuje, że w związku z opublikowanym w dniu 20 marca  2014 roku 

sprawozdaniem finansowym ACTION S.A. za rok 2013, sporządził w dniu 23 kwietnia 2014 roku  

wniosek w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 

2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Zarząd ACTION S.A. zaproponował, aby zysk za ten okres w 

kwocie 62.767.647,73 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 

sześćset czterdzieści siedem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze), został podzielony w ten sposób, że: 

1. kwota 16.610.000 zł. (słownie: szesnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych), to jest  

kwotę 1 zł. (słownie: jeden złoty) na jedną akcję, zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy dla 

Akcjonariuszy Spółki, 

2. kwota 46.157.647,73 zł. (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy 

sześćset czterdzieści siedem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczona na kapitał 

zapasowy, 

3. w przypadku, gdyby akcje serii D Spółki, wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. z dnia 16 kwietnia 2014 roku, 

uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2013, stosownie do postanowień §1 ust. 3 pkt 1) tej 

Uchwały, kwota dywidendy przypadającej na każdą akcję serii D wynosić będzie 1 zł. (słownie: jeden 

złoty). W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim kwota łączna dywidendy i kwota przeznaczona 

na kapitał zapasowy ulegną odpowiednim modyfikacjom w zależności od liczby akcji serii D 

uczestniczących w dywidendzie za rok obrotowy 2013. 

 

Podstawa prawna § 38 ust. 1 punkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. z 2014 r. Nr 133). 


