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Treść raportu:      

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Emitent”, „Spółka”) zawiadamia, że w ramach realizacji programu nabywania 

akcji własnych na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwałach Nr 3 i 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia ACTION S.A. z dnia 26.10.2022 r. oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami nabywania akcji 

własnych opublikowanymi w raporcie bieżącym nr 52/2022 z dnia 28.10.2022 r., Emitent dokonał w okresie od 

19.01.2023 r. do 23.01.2023 r. następujących transakcji nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLACTIN00018) 

podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 

- w dniu 19.01.2023 r. 6 990 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 103 606,70 zł., za średnią jednostkową 

cenę akcji wynoszącą 14,82 zł. Akcje te stanowią 0,0349% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 

uprawniają do 6 990 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0349% ogólnej liczby głosów. 

- w dniu 20.01.2023 r. 7 279 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 108 385,10 zł., za średnią jednostkową 

cenę akcji wynoszącą 14,89 zł. Akcje te stanowią 0,0363% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 

uprawniają do 7 279 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0363% ogólnej liczby głosów. 

- w dniu 23.01.2023 r. 7 364 akcji własnych o łącznej wartości wynoszącej 109 067,20 zł., za średnią jednostkową 

cenę akcji wynoszącą 14,81 zł. Akcje te stanowią 0,0368% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 

uprawniają do 7 364 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,0368% ogólnej liczby głosów. 

 

W wyniku wszystkich powyższych transakcji oraz uprzednio nabytych akcji, Emitent posiada łącznie 632 565 akcje 

własne, stanowiące 3,157% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniające do 632 565 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,157% ogólnej liczby głosów. 

 

Powyższe transakcje nabycia akcji własnych przeprowadzone zostały za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. 

z siedzibą w Warszawie.  

 

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące zawartych transakcji nabycia akcji własnych w 

dniach 19.01.2023 r. - 23.01.2023 r. 

 

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do 

regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i 

środków stabilizacji w zw. z art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR). 


