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Treść raportu:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku, Zarząd ACTION S.A. 

informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 10 września 2014 roku wpłynęło

dnia 3 września 2014 r. o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów (sygnatura WA.XI.Ns

10973/14/379), prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI 

Gospodarczy – Rejestru Zastawów.

Zgodnie z wyżej wymienionym postanowieniem, w dniu 3 września 2014 roku dokonany został 

w rejestrze zastawów wpis zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zastaw rejestrowy  us

został w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, udzielonego Emitentowi przez ww. Bank na podstawie 

Umowy kredytu  w formie limitu kredytowego wielocelowego 

 

Przedmiotem zastawu są zapasy towarów handlowych  zlokalizowane 

w Zamieniu przy ulicy Dawidowskiej 10 oraz magazynie zlokalizowanym w Nadarzynie przy 

Al. Katowickiej 66.  

Najwyższa suma zabezpieczenia zobowiązania Emitenta wynosi 51.720.000 PLN (słownie:  

pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dwa

Pomiędzy Emitentem, jego osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a podmiotem na rzecz 

którego nastąpiło ustanowienie zastawu i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. 

Majątek Emitenta obciążony zastawem został uz

jego wartość przekraczającą kwotę 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion euro).

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO       

       

       

       

Skrócona nazwa emitenta:  ACTION S.A.      

       

wpis do rejestru zastawów 

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

       

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku, Zarząd ACTION S.A. 

informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 10 września 2014 roku wpłynęło do Spółki postanowienie sądu z 

dnia 3 września 2014 r. o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów (sygnatura WA.XI.Ns

10973/14/379), prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI 

Rejestru Zastawów. 

wyżej wymienionym postanowieniem, w dniu 3 września 2014 roku dokonany został 

w rejestrze zastawów wpis zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zastaw rejestrowy  us

został w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, udzielonego Emitentowi przez ww. Bank na podstawie 

kredytu  w formie limitu kredytowego wielocelowego  z dnia 25 lipca 2014

Przedmiotem zastawu są zapasy towarów handlowych  zlokalizowane w magazynie Emitenta 

w Zamieniu przy ulicy Dawidowskiej 10 oraz magazynie zlokalizowanym w Nadarzynie przy 

Najwyższa suma zabezpieczenia zobowiązania Emitenta wynosi 51.720.000 PLN (słownie:  

pięćdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).  

Pomiędzy Emitentem, jego osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a podmiotem na rzecz 

którego nastąpiło ustanowienie zastawu i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania. 

Majątek Emitenta obciążony zastawem został uznany za aktywa znacznej wartości, ze  względu na 

jego wartość przekraczającą kwotę 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion euro). 

 

  

   

   

  

  

  

informacje bieżące i okresowe 

  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku, Zarząd ACTION S.A. 

do Spółki postanowienie sądu z 

dnia 3 września 2014 r. o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów (sygnatura WA.XI.Ns-Rej.Za 

10973/14/379), prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI 

wyżej wymienionym postanowieniem, w dniu 3 września 2014 roku dokonany został  

w rejestrze zastawów wpis zastawu rejestrowego ustanowionego na rzecz Banku Powszechna Kasa 

Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zastaw rejestrowy  ustanowiony 

został w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, udzielonego Emitentowi przez ww. Bank na podstawie 

lipca 2014 roku. 

w magazynie Emitenta  

w Zamieniu przy ulicy Dawidowskiej 10 oraz magazynie zlokalizowanym w Nadarzynie przy  

Najwyższa suma zabezpieczenia zobowiązania Emitenta wynosi 51.720.000 PLN (słownie:  

Pomiędzy Emitentem, jego osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a podmiotem na rzecz 

którego nastąpiło ustanowienie zastawu i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.  

nany za aktywa znacznej wartości, ze  względu na 

 


