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Selvita Spółka Akcyjna

Uchwała KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii F, uchwały GPW o wyznaczeniu
ostatniego dnia notowania PDA serii F oraz wprowadzeniu do obrotu akcji serii F
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż:
1.

Na podstawie Uchwały nr 47/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
(„KDPW”) z dnia 21 stycznia 2015 r., Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w depozycie
papierów wartościowych 2.651.891 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki („Akcje serii F”)
o wartości nominalnej 0,40 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLSELVT00013, pod warunkiem
podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji
o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone
zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLSELVT00013 („Decyzja GPW”), z zastrzeżeniem, iż
zarejestrowanie Akcji serii F nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla praw do
akcji oznaczonych kodem PLSELVT00039, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW Decyzji
GPW, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w Decyzji GPW jako dzień wprowadzenia Akcji
serii F do obrotu.
Na podstawie Uchwały nr 81/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. Zarząd GPW wyznaczył dzień
ostatniego notowania praw do Akcji serii F oznaczonych przez KDPW kodem PLSELVT00039 na
dzień 23 stycznia 2015 r.
Na podstawie Uchwały nr 82/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. Zarząd GPW postanowił z dniem 26
stycznia 2015 r. wprowadzić Akcje serii F w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 26 stycznia 2015 r. rejestracji Akcji
Serii F i oznaczenia ich kodemPLSELVT00013.

2.

3.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące Spółkę:
•
•

Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Nocuń – Prokurent

