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CURRENT REPORT 20/2022  

July 7th, 2022 

 

Notification from TFI Allianz Polska S.A. of a change in its 

share in the total number of votes in the Company 

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

hereby announces that the Company received on July 6th, 2022 a notification from TFI 

Allianz Polska S.A. ("TFI Allianz") prepared pursuant to art. 69 sec. 1 item 2) in connection 

with art. 87 sec. 1 item 2) letter a) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the 

Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies ("Act 

on Public Offering"), which is attached to this report.  

The funds managed by TFI Allianz: 

• Allianz Duo FIO (formerly Aviva Investors FIO),  

• Allianz FIO,  

• Allianz Inwestycje SFIO (formerly Aviva Investors SFIO),  

• Allianz Plan Emerytalny SFIO,  

• Allianz Premium FIZ,  

• Allianz SFIO Dużych Spółek (formerly Aviva SFIO Dużych Spółek),  

• Allianz SFIO PPK (formerly Aviva PPK SFIO),  

• Bezpieczna Jesień SFIO 

(collectively "Funds"), as a result of the merger between TFI Allianz and Aviva Investors 

Poland TFI S.A., changed the level of involvement in the total number of votes at the 

Company's general meeting. 

The merger took place on July 1, 2022. Pursuant to Article 69 sec. 4 item 2 of the Act on 

Public Offering, on the date of the merger, the funds managed by TFI Allianz had, before 

taking into account the shares held by the funds managed by Aviva Investors TFI S.A., 

455.583 shares in the Company, representing 2,48% of the Company's share capital, 

entitling them to 455.583 votes, which constituted 2,03% of the total number of votes at 

the Company's general meeting.  
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Pursuant to Article 69 sec. 4 item 3 of the Act on Public Offering, on the date of the merger, 

after taking into account the shares held both by funds managed by TFI Allianz and by 

funds managed by Aviva Investors Poland TFI S.A., the Funds held 1.801.928 shares in the 

Company, constituting 9,82% of the Company's share capital, entitling to 1.801.928 votes, 

which constituted 8,04% of the total number of votes at the Company's general meeting. 

For the avoidance of doubt, the Company's Management Board informs that TFI Allianz, 

in the notification attached to this report, incorrectly stated that 1.801.928 votes 

constituted 9,82% of the total number of votes at the Company's general meeting.  

In the current report No. 7/2021 dated April 15th, 2021 the Company announced a change 

in the level of involvement of funds managed by Aviva Investors Poland TFI S.A. in the total 

number of votes at the Company's general meeting. As a result of the merger with TFI 

Allianz, Aviva Investors Poland TFI S.A. ceased to exist, and therefore should no longer be 

considered an entity entitled to vote at the Company's general meeting.  

Legal basis: Art. 70.1 of the Act on Public Offering 

Representatives of the Company:       

• Bogusław Sieczkowski – President of the Management Board  

• Dawid Radziszewski – Management Board Member 
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Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), TFI Allianz Polska S.A. (dalej: „Towarzystwo”), 

działając w imieniu i na rzecz funduszy: 

• Allianz Duo FIO (wcześniej Aviva Investors FIO), 

• Allianz FIO, 

• Allianz Inwestycje SFIO (wcześniej Aviva Investors SFIO), 

• Allianz Plan Emerytalny SFIO, 

• Allianz Premium FIZ, 

• Allianz SFIO Dużych Spółek (wcześniej Aviva SFIO Dużych Spółek), 

• Allianz SFIO PPK (wcześniej Aviva PPK SFIO), 

• Bezpieczna Jesień SFIO, 

dalej łącznie „Fundusze”, 

niniejszym informuje, że w wyniku połączenia TFI Allianz Polska S.A. z Aviva Investors Poland TFI 

S.A. („Połączenie”), w którym TFI Allianz Polska S.A. było spółką przejmującą a Aviva Investors 

Poland TFI S.A. było spółką przejmowaną, zmianie uległ poziom zaangażowania Funduszy 

zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki. 

Połączenie miało miejsce 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy, w dniu Połączenia 

fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. miały, przed uwzględnieniem akcji posiadanych 

przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors TFI S.A., 455.583 akcje Spółki, stanowiące 2,48% 

kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 455.583 głosów, co stanowiło 2,03% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy, w dniu Połączenia, po uwzględnieniu akcji posiadanych 

zarówno przez fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A., jak i przez fundusze zarządzane 

przez Aviva Investors Poland TFI S.A., Fundusze miały 1.801.928 akcji Spółki, stanowiących 9,82% 

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.801.928 głosów, co stanowiło 9,82% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Raport bieżący Spółki nr 7/2021 informował o zmianie poziomu zaangażowania funduszy 

zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. W wyniku Połączenia Aviva Investors Poland TFI S.A. przestało istnieć, a więc 

nie powinno być dłużej uważane za podmiot uprawniony do głosowania na walnym zgromadzeniu 

Spółki. 



 

 

Towarzystwo informuje ponadto, że: 

• zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych 

będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o 

których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy, 

• zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy, Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, więc liczba głosów obliczona zgodnie 

z art. 69 ust. 4 pkt. 8 wynosi 0, 

• łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wynosi 

1.801.928, co stanowi 8,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Za TFI Allianz Polska S.A.: 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Komisja Nadzoru Finansowego 




