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Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 8 września 2014 roku Spółka 

otrzymała zawiadomienie od przedstawiciela ustawowego małoletniej Aleksandry

następującej treści: 

W związku z otrzymaniem w dniu 3.09.2014 r. prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla 

Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.08.2014 r. o stwierdzenie nabycia spadku 

po Olgierdzie Matyce (sygn. akt I Ns 

Matyki, stosownie do treści art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiam o nabyciu w całości spadku po 

Olgierdzie Matyce przez jego małoletnią córkę Aleksandrę Martynę Matykę i tym samym nabyciu 

przez nią w drodze dziedziczenia wszystkich akcji Spółki ACTION S.A. z siedzib

0000214038, przysługujących spadkodawcy 

Wobec powyższego, niniejszym zawiadamiam o zmianie stanu posiadania akcji Spółki ACTION S.A.:

1) data i rodzaj zdarzenia 

powodującego zmianę udziału, której 

dotyczy zawiadomienie. 

2) a) liczba akcji posiadanych przed 

zmianą udziału i b) ich procentowy 

udział w kapitale zakładowym oraz c) 

liczba głosów z tych akcji i d) ich 

procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów. 

3) a) liczba aktualnie posiadanych akcji i 

b) ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym oraz c) liczba głosów z tych 

akcji i d) ich procentowy udział w 

ogólnej liczbie głosów. 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO       

       

       

       

Skrócona nazwa emitenta:  ACTION S.A.      

       

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 8 września 2014 roku Spółka 

otrzymała zawiadomienie od przedstawiciela ustawowego małoletniej Aleksandry

W związku z otrzymaniem w dniu 3.09.2014 r. prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla 

Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.08.2014 r. o stwierdzenie nabycia spadku 

po Olgierdzie Matyce (sygn. akt I Ns 969/14), działając w imieniu małoletniej Aleksandry Martyny 

Matyki, stosownie do treści art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

ach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiam o nabyciu w całości spadku po 

przez jego małoletnią córkę Aleksandrę Martynę Matykę i tym samym nabyciu 

przez nią w drodze dziedziczenia wszystkich akcji Spółki ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS 

0000214038, przysługujących spadkodawcy – Olgierdowi Matyce. 

niniejszym zawiadamiam o zmianie stanu posiadania akcji Spółki ACTION S.A.:

powodującego zmianę udziału, której 

 

16.06.2014 r. - śmierć akcjonariusza Olgierda Matyki, 

03.09.2014 r. – stwierdzenie prawomocności 

postanowienia o nabyciu spadku. 

 

a) liczba akcji posiadanych przed 

zmianą udziału i b) ich procentowy 

udział w kapitale zakładowym oraz c) 

liczba głosów z tych akcji i d) ich 

procentowy udział w ogólnej liczbie 

a)              0 

b)             0% 

c)              0 

d)             0% 

3) a) liczba aktualnie posiadanych akcji i 

b) ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym oraz c) liczba głosów z tych 

akcji i d) ich procentowy udział w 

a)             3 093 457  szt.   

b)             18,62 % 

c)              3 093 457 szt. 

 

  

   

   

  

  

  

nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Zarząd ACTION S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 8 września 2014 roku Spółka 

otrzymała zawiadomienie od przedstawiciela ustawowego małoletniej Aleksandry Matyki o 

W związku z otrzymaniem w dniu 3.09.2014 r. prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla 

Woli w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 12.08.2014 r. o stwierdzenie nabycia spadku 

969/14), działając w imieniu małoletniej Aleksandry Martyny 

Matyki, stosownie do treści art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

ach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiam o nabyciu w całości spadku po 

przez jego małoletnią córkę Aleksandrę Martynę Matykę i tym samym nabyciu 

w Warszawie, nr KRS 

niniejszym zawiadamiam o zmianie stanu posiadania akcji Spółki ACTION S.A.: 

śmierć akcjonariusza Olgierda Matyki,  

stwierdzenie prawomocności 



4) informacje dotyczące zamiarów 

dalszego zwiększania udziału w ogólnej 

liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 

złożenia zawiadomienia oraz celu 

zwiększania tego udziału - w przypadku 

gdy zawiadomienie jest składane 

związku z osiągnięciem lub 

przekroczeniem 10 % ogólnej liczby 

głosów. 

5) informacje o podmiotach zależnych 

od akcjonariusza dokonującego  

zawiadomienia, posiadających akcje 

Spółki. 

6) informacje o osobach, o których

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

ustawy o ofercie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

d)                18,62 % 

4) informacje dotyczące zamiarów 

dalszego zwiększania udziału w ogólnej 

liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 

złożenia zawiadomienia oraz celu 

w przypadku 

gdy zawiadomienie jest składane w 

związku z osiągnięciem lub 

przekroczeniem 10 % ogólnej liczby 

Brak zamiarów 

macje o podmiotach zależnych 

akcjonariusza dokonującego  

zawiadomienia, posiadających akcje 
Brak takich podmiotów 

6) informacje o osobach, o których 

3 lit. c. Brak takich podmiotów 

 


