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Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent)  dokonuje korekty raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 

18.08.2020 w związku z oczywistą omyłką w raporcie 34/2020 nie została ujęta cała jego treść. Poniżej poprawna 

treść raportu:  

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 16.06.2020 r., Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji 

(Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym Umowy Inwestycyjnej z MW ASSET MANAGEMENT 

S.A. z siedzibą w Krakowie oraz spółkami zależnymi tego podmiotu: MW MANAGEMENT AND CLAIMS Sp. z o.o. 

z siedzibą w Krakowie i  CENTER ZOO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z siedzibą w Krakowie i tym samym 

rozpoczęciu współpracy handlowej i inwestycyjnej w obrębie spółki zależnej ACTIVEBRAND Sp. z o.o.  

W ramach powyższej współpracy spółka zależna Emitenta - ACTIVEBRAND Sp. z o.o. prowadzić będzie 

działalność handlową w branży artykułów dla zwierząt, w tym w szczególności sklep internetowy krakvet.pl. Zgodnie 

z zawartym porozumieniem kapitał zakładowy ACTIVEBRAND Sp. z o.o. został podniesiony z kwoty 5 tys. zł. do 

kwoty 50 tys. zł., Spółka dysponować w nim będzie 52% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Pozostałe 

48% obejmie MW ASSET MANAGEMENT S.A. z siedzibą w Krakowie. Ponadto Spóła nabędzie prawa własności 

intelektualnej niezbędne do prowadzenia sklepu internetowego krakvet.pl i oferowanych tam marek własnych za 

kwotę 405 tys. zł. (płatną w ośmiu kwartalnych ratach). Nabyte prawa własności intelektualnej będą licencjonowane 

spółce zależnej  ACTIVEBRAND Sp. z o.o. Strony uzgodniły również, że Spółka będzie wspierać opisywaną 

współpracę w obrębie krakvet.pl w zakresie usług magazynowych, logistycznych i dostaw. Z kolei MW ASSET 

MANAGEMENT S.A. w zakresie wiedzy i doświadczenia w branży artykułów zwierzęcych i związanych z tym usług. 

Po upływie okresu omawianej współpracy, ustalonym do 30.06.2023 r., Strony ustaliły zasady zakończenia 

inwestycji poprzez określenie warunków nabycia udziałów w kapitale zakładowym ACTIVEBRAND Sp. z o.o. przez 

każdego ze wspólników, w tym ceny odkupu opartej na uzgodnionych parametrach odnoszących się do przyszłych 

wyników finansowych ACTIVEBRAND Sp. z o.o.  


