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RAPORT BIEŻĄCY 27/2021 
13 sierpnia 2021 r. 

 

Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w 
Spółce w związku z realizacją Programu Motywacyjnego  

 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") niniejszym informuje o otrzymaniu 
powiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana 
Dawida Radziszewskiego – Członka Zarządu Spółki, w związku z realizacją Programu 
Motywacyjnego w Spółce, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 8/2021 
z dnia 20 kwietnia 2021 r. oraz 13/2021 z dnia 17 maja 2021 r.  

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

 

Podstawa prawna: art. 19 Rozporządzenia MAR 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:       

• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu 
• Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu 

 



Standard form – Notification of transaction/(s)* referred to 
in Article 19(1) of the MAR for a person discharging managerial responsibilities/Wzór 
formularza – Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa  w art. 19 ust. 

1 rozporządzenia MAR dla osób pełniących obowiązki zarządcze 

 

1 Data of the person discharging managerial responsibilities/Dane osoby 
pełniącej obowiązki zarządcze 

a) Name and surname/Imię i nazwisko Dawid Radziszewski 

b) Position/status/Stanowisko/status Członek Zarządu 

2 Reason for the notification/Powody powiadomienia 

a) Original notification/change/ 
Pierwotne powiadomienie/zmiana 

Original notification/Pierwotne powiadomienie 

3 Data of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, 
auctioneer and auction monitor/Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do 
emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje 

a) Name/Nazwa Selvita S.A. 

b) LEI 25940057WQ9YP5MOQF28 

4 Detailed information about transactions: this column should be filled in for 
(i) any type of instrument; (ii) any type of transaction; (iii) any date; and (iv) any 
place in which transactions were conducted/Szczegółowe informacje 
dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju 
instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego 
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 

a) Description of a financial 
instrument, type of instrument 

Identification code/Opis instrumentu 
finansowego, rodzaj instrumentu  

Kod identyfikacyjny 

 

- Share/akcja 
- PLSLVCR00029 

b) Transaction type/Rodzaj transakcji Purchase/ Wydanie Akcji 

 

Wydanie Akcji nastąpiło w ramach  
programu motywacyjnego ("Program 
Motywacyjny"). Szczegółowa informacja 
nt. Programu Motywacyjnego jest 
dostępna w raporcie bieżącym numer 
8/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. oraz 
13/2021 z dnia 17 maja 2021 r. 

Purchase of the Shares is due to the 
implementation of a non-diluting incentive 
program ("Stock Grant Program"). The 
detailed information about the Stock Grant 
Program is available in the current report 



No. 8/2021 of April 20, 2021 and No. 13/2021 
of May, 17 2021. 

c) 

 

Price and volume/Cena i wolumen Price/Cena Volume/Wolumen 

0,19  4 472 

d) 

 

Collective information 

− Total volume 

− Price 

/Informacje zbiorcze 

− Łączny wolumen 

− Cena 

 

 

 

 

4 472 

849,68 

e) Currency/Waluta PLN 

f) Transaction date/Data transakcji 12.08.2021 

g) Place of transaction/Miejsce 
transakcji 

Poza obrotem/out of trading 

 

* Delete if inapplicable/Skreślić jeśli nie dotyczy 

 

 




