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Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znaczącego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zapoznał się z przesłanym pocztą
elektroniczną w dniu 7.10.2022 r., na podstawie przepisów 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 (Dz.U. z 2021, poz. 1983 z poźn. zm. – dalej „Ustawa”) od akcjonariusza Teamworks FZE
z siedzibą w Ajman Free Zone, Zjednoczone Emiraty Arabskie (dalej: „Zawiadamiający”) zawiadomieniem o
zwiększeniu posiadanego udziału i przekroczeniu progu powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu w Spółce.
Zgodnie z treścią powyższego zawiadomienia, w wyniku nabycia przez Teamworks FZE z siedzibą w Ajman Free
Zone, Zjednoczone Emiraty Arabskie w dniu 4 października 2022 r., 16.421. akcji Emitenta w drodze rozliczenia
giełdowej transakcji kupna zawartej w dniu 30 września 2022 r.

Zawiadamiający wskazał w swym zawiadomieniu, że:
- przed czynnością wskazaną w zdaniu poprzednim, posiadał 995.108. akcji Emitenta.
- po nabyciu akcji Zawiadamiający posiada 1.011.529. akcji Emitenta, stanowiących 5,05% udziału w kapitale
akcyjnym ACTION S.A. oraz uprawniających do 5,05% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi
5,05% udziału w ogólnej liczbie głosów.
- łączna suma głosów przysługujących Zawiadamiającemu obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1983 z poźn. zm.) wynosi 1.011.529. głosów i
stanowi 5,05% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
Jednocześnie w opisywanym zawiadomieniu wskazano, że nie występują podmioty zależne Zawiadamiającego
posiadające akcje Spółki, ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;
Odnośnie okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i pkt 8 Ustawy wskazano, iż nie dotyczy. Ponadto
Zawiadamiający wskazał, że suma liczby głosów obliczanych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy wynosi
1.011.529 głosów, stanowiących 5,05% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a ogólna liczba akcji i głosów
na walnym zgromadzeniu ACTION S.A. wynosi 20.003.700 akcji.

