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RAPORT BIEŻĄCY 32/2022  

8 listopada 2022 r.  

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w związku ze zmianą 

części akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje 

zwykłe na okaziciela 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 

z dnia 2 listopada 2022 r., informuje, że w dniu 8 listopada 2022 r. do Spółki wpłynęło 

zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, pana Pawła Przewięźlikowskiego, informujące o zmianie 

udziału pana Pawła Przewięźlikowskiego w ogólnej liczbie głosów w Spółce ("Zawiadomienie"). 

 

Spółka przekazuje treść Zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu.  

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:         

• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu 

• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu 



Kraków, dnia 8 listopada 2022 r. 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO  

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa  

skr. poczt. 419  

 

oraz  

 

SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Profesora Michała Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

 

Ja niżej podpisany Paweł Przewięźlikowski („Zawiadamiający”), będący akcjonariuszem Selvita S.A. 

(„Spółka”) działając 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, o tym że w 

wyniku realizacji kolejnych transakcji wydania akcji Spółki w łącznej liczbie 53.347 akcji, które miały 

miejsce w okresie 12 sierpnia 2021 r. – 28 września 2022 r., w ramach wykonania umowy darowizny 

zawartej przeze mnie ze Spółką dotyczącej nieodpłatnego przeniesienia na Spółkę akcji Spółki w celu 

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

kapitałowej Spółki oraz w wyniku podjęcia przez Zarząd Spółki w dniu 2 listopada 2022 r. uchwały nr 1 

w sprawie zamiany akcji imiennych Spółki na akcje zwykłe na okaziciela, w odpowiedzi na mój wniosek 

złożony na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki, na podstawie której dokonano 

zamiany 568.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy) będących moją własnością akcji 

imiennych Spółki serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 

(dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na akcje zwykłe na okaziciela, a czego skutkiem było 

zmniejszenie liczby moich głosów oraz zmiana ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

(„Zdarzenie”), mój udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ 

zmniejszeniu z 33,05% do 31,07%. 

 

Przed Zdarzeniem posiadałem: 

 

 Liczba 

akcji 

% w 

kapitale 

zakładowy

m 

Liczba 

głosów 

% w ogólnej 

liczbie 

głosów 

Akcje imienne uprzywilejowane Spółki 3.500.000 19,07 % 7.000.000 31,24 % 

Akcje zwykłe na okaziciela Spółki 406.010 2,21 % 406.010 1,81 % 

Razem: 3.906.010 21,28% 7.406.010 33,05% 

 

Przed Zdarzeniem posiadałem łącznie 3.906.010 akcji Spółki stanowiących 21,28% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do 7.406.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 33,05 % głosów w Spółce. 

 

Po Zdarzeniu posiadam: 

 



 Liczba 

akcji 

% w 

kapitale 

zakładowy

m 

Liczba 

głosów 

% w ogólnej 

liczbie 

głosów 

Akcje imienne uprzywilejowane Spółki 2.932.000 15,97 % 5.864.000 26,85 % 

Akcje zwykłe na okaziciela Spółki 920.663 5,02 % 920.663 4,22 % 

Razem: 3.852.663 20,99 % 6.784.663 31,07 % 

 

Po Zdarzeniu posiadam łącznie 3.852.663 akcji Spółki stanowiących 20,99 % kapitału zakładowego 

Spółki i uprawniających do 6.784.663 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 31,07 % 

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 Spółki, 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 została 

wskazana powyżej. 

 

Zawiadamiający: 

 

 

___________________________ 

Paweł Przewięźlikowski 

Adres do doręczeń:  

ul. Leona Sternbacha 2, 30-394 Kraków 

e- mail: pawel.przewiezlikowski@ryvu.com 

 




