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Information on the change in the shareholder structure 

due to execution of the Stock Grant Program in the 

Company - Art. 69 of the Act on Offerings 

 

The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) 

hereby informs that the Company received the notification prepared in accordance with 

Article 69.1.2 in connection with Article 69.2.2 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, 

Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and 

Public Companies from Mr Paweł Przewięźlikowski – Supervisory Board Member. The 

notification is attached to this report. 

 

Legal basis: Art. 70.1. of the Act on Offerings 

Representatives of the Company:       

• Bogusław Sieczkowski – President of the Management Board  

• Dawid Radziszewski – Management Board Member 
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Kraków, dnia 9 lipca 2021 r. 

 

Do: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa  

skr. poczt. 419 

oraz 

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

ul. Bobrzyńskiego, 30-348 Kraków 

Od: Paweł Przewięźlikowski 

Adres korespondencyjny: 

ul. Leona Henryka Sternbacha 2, 30-394 Kraków 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA 

 

Ja, niżej podpisany Paweł Przewięźlikowski („Zawiadamiający”), działając w imieniu własnym, na 

podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję, że w wyniku wykonania umowy 

darowizny zawartej przeze mnie ze spółką Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na mocy której 

dokonałem nieodpłatnego przeniesienia na Spółkę łącznie 1.117.386 akcji Serii B w celu realizacji 

programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z grupy kapitałowej 

Spółki („Umowa”), z czego przedmiotem dyspozycji przelewu w zakresie wykonania postanowień 

Umowy w dniu 8 lipca 2021 r. zostało objętych 1.084.870 akcji Serii B („Transakcja”), doszło do zmiany 

(zmniejszenia) dotychczas posiadanego przeze mnie udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki o 4,85% ogólnej liczby głosów z 37,90% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie informuję, że przed Transakcją posiadałem 4.990.880 akcji Spółki, stanowiących 27,19% 

kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.490.880 głosów stanowiących 37,90% ogólnej liczby 

głosów w Spółce, co obejmowało: 

 3.500.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A stanowiących 19,70% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 7.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 31,24% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

 1.490.880 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących 8,12% kapitału zakładowego 

Spółki, uprawniających do 1.490.880 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 

6,65% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Aktualnie posiadam 3.906.010 akcji Spółki, stanowiących 21,28% kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniających do 7.406.010 głosów, stanowiących 33,05% ogólnej liczby głosów w Spółce, co 

obejmuje: 
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 3.500.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A stanowiących 19,70% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 7.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 31,24% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

 406.010 akcji zwykłych na okaziciela Serii B stanowiących 2,21% kapitału zakładowego Spółki, 

uprawniających do 406.010 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,81% 

ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. Ustawy o ofercie. 

Nie posiadam instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo 

uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, 

wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i 

mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu 

poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, 

a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie. 

Nie posiadam głosów z akcji wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy o ofercie, a w 

związku z tym łączna suma liczby głosów, o której mowa w 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie, wynosi  

7.406.010 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,05% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

 

Zawiadamiający: 

 

___________________ 

Paweł Przewięźlikowski 

 

 

 




