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Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. (dalej także: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie
na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1983 – dalej: „Ustawa”) o przekroczeniu przez Lemuria Partners Sicav P.L.C. z siedzibą w Lija na Malcie
(dalej: „Lemuria” lub „Akcjonariusz”) 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia, w wyniku rozliczenia w dniu 23.02.2022 r. transakcji z dnia
21.02.2022 r. dotyczącej nabycia przez Akcjonariusza 17.000 akcji Spółki, Lemuria zwiększyła udział w ogólnej
liczbie głosów Emitenta do poziomu powyżej 5 %.
Akcjonariusz wskazał w swym zawiadomieniu, że:
- przed rozliczeniem powyższej transakcji Lemuria posiadała bezpośrednio 1.001.000 akcji Spółki stanowiących
4,996 % jej kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 1.001.000 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,996
% ogólnej liczby głosów;
- po rozliczeniu powyższej transakcji Lemuria posiada bezpośrednio 1.018.000 akcji Spółki stanowiących 5,081 %
jej kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 1.018.000 głosów z tych akcji, co stanowi 5,081 % ogólnej
liczby głosów oraz że jest to łączna suma głosów posiadanych przez Akcjonariusza bezpośrednio na walnym
zgromadzeniu Emitenta na dzień 23.02.2022 r.
Jednocześnie w opisywanym zawiadomieniu wskazano, że nie występują:
- podmioty zależne Akcjonariusza posiadające akcje Spółki;
- osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;
- instrumenty finansowe wskazane w art. 69b ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy i w związku z tym także akcje i głosy z
akcji obliczone zgodnie z art. 69b ust. 2 i ust. 3 Ustawy.

