
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

     

Raport bieżący  nr 41/2014  

Data sporządzenia:  2014-08-18  

Skrócona nazwa emitenta:  ACTION S.A.

     

  

Temat:  Warunkowa rejestracja obligacji

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 

     

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 4

informuje, iż został powiadomiony

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów W

roku decyzji o warunkowej rejestracji w Krajowym D

(dziesięciu  tysięcy )  obligacji 

10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i terminie wykupu w dniu 4 lipca 2017 roku.

Obligacje te zostaną oznaczone kodem

 

Warunkiem niezbędnym do rejestracji 

systemu obrotu.   

Rejestracja obligacji na okaziciela serii ACT01 040717

Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów 

potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

 

Podstawa prawna: § 17 w zw. z § 3 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim.

  

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO       

       

       

       

Skrócona nazwa emitenta:  ACTION S.A.      

       

obligacji na okaziciela serii ACT01 040717 spółki ACTION S.A. przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych  

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

       

zaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku, Zarzą

został powiadomiony w dniu dzisiejszym tj. 18 sierpnia 2014 roku 

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 714/14 z dnia 11

o warunkowej rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 10

 na okaziciela serii ACT01 040717 Emitenta o wartoś

000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i terminie wykupu w dniu 4 lipca 2017 roku.

kodem  PLACTIN00034. 

Warunkiem niezbędnym do rejestracji tych obligacji jest ich wprowadzenie do alternatywnego 

Rejestracja obligacji na okaziciela serii ACT01 040717 przez Krajowy Depozyt

Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów 

potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: § 17 w zw. z § 3 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.  

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

  

   

   

  

  

  

spółki ACTION S.A. przez 

informacje bieżące i okresowe 

 

roku, Zarząd ACTION S.A. 

roku o podjęciu przez 

z dnia 11 sierpnia 2014 

zycie Papierów Wartościowych 10 000 

ta o wartości nominalnej 

000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda i terminie wykupu w dniu 4 lipca 2017 roku.  

ich wprowadzenie do alternatywnego 

przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów 

potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu. 

z dnia 19 lutego 2009 r.   

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 


