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RAPORT BIEŻĄCY 1/2022 

3 stycznia 2022 r. 

 

Powiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w 

Spółce i osoby blisko z nią związanej 

 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje o otrzymaniu powiadomień 

sporządzonych na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Pana Tadeusza 

Wesołowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jako osoby pełniącej 

obowiązki zarządcze w Spółce oraz od AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany 

przez FORUM TFI S.A. z siedzibą w Krakowie ("Augebit FIZ"), jako od osoby blisko związanej z 

Panem Tadeuszem Wesołowskim. Treść powiadomień stanowi załącznik do niniejszego 

raportu.  

W wyniku zdarzenia opisanego w przedmiotowych powiadomieniach udział Pana Tadeusza 

Wesołowskiego, który jest beneficjentem Augebit FIZ, w Spółce nie uległ zmianie. 

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR 

Osoby reprezentujące Emitenta:       

• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu 

• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu 

 



Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa

w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a) Nazwa/Nazwisko Tadeusz Wesołowski

2 Powód powiadomienia

a) Stanowisko/status Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje

a) Nazwa Selvita S.A.

b) LEI 25940057WQ9YP5MOQF28

4 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) Opis instrumentu finansowego,
rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny

Akcja
PLSLVCR00029

b) Rodzaj transakcji Zbycie

c) Cena i wolumen Cena Wolumen
81 PLN 8000

d) Informacje zbiorcze
  -   Łączny wolumen
  -   Cena

8000
81 PLN

e) Data transakcji 2021-12-29

f) Miejsce transakcji XWAR – GPW rynek akcji

* Niepotrzebne skreślić
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Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa

w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a) Nazwa/Nazwisko AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez
FORUM TFI S.A. z siedzibą w Krakowie

2 Powód powiadomienia

a) Stanowisko/status Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Tadeusz Wesołowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje

a) Nazwa Selvita S.A.

b) LEI 25940057WQ9YP5MOQF28

4 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) Opis instrumentu finansowego,
rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny

Akcja
PLSLVCR00029

b) Rodzaj transakcji Nabycie

c) Cena i wolumen Cena Wolumen
81 PLN 8000

d) Informacje zbiorcze
  -   Łączny wolumen
  -   Cena

8000
81 PLN

e) Data transakcji 2021-12-29

f) Miejsce transakcji XWAR – GPW rynek akcji

* Niepotrzebne skreślić
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