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RAPORT BIEŻĄCY 37/2022  

24 listopada 2022 r.  

 

Zawiadomienia akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta  

 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2022 roku 

wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pawła Przewięźlikowskiego – Członka Rady Nadzorczej 

Spółki, związane ze zbyciem przez Pawła Przewięźlikowskiego 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) 

akcji spółki SELVITA S.A. stanowiących 4,36% (słownie: 4 procent 36/100) kapitału zakładowego 

Spółki oraz 3,66% (słownie: trzy procent 66/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. 

Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartej w dniu 21 listopada 2022 roku ("Transakcja"), o 

której Spółka informowała w raportach bieżących nr 35/2022 i 36/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. 

 

Przed dokonaniem Transakcji, Paweł Przewięźlikowski posiadał 3.852.663 (słownie: trzy miliony 

osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 20,99% 

(słownie: dwadzieścia procent i 99/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 31,07% (słownie: 

trzydzieści jeden procent i 07/100) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Po dokonaniu Transakcji, Paweł Przewięźlikowski posiada obecnie 3.052.663 (słownie: trzy miliony 

pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiące 16,63% (słownie: 

szesnaście procent 63/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 27,41% (słownie: dwadzieścia siedem 

procent 41/100) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

 

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane zawiadomienia.  

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej 

Osoby reprezentujące Spółkę:         

• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu 

• Dawid Radziszewski – Członek Zarządu 



Zgłoszenie transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 
a) Nazwa/Nazwisko Paweł Przewięźlikowski 
2 Powód powiadomienia 
a) Stanowisko/status Członek Rady Nadzorczej Selvita S.A. 
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 

4.1 
a) 

Opis instrumentu finansowego 
Rodzaj instrumentu 
Kod identyfikacyjny 

 
Akcje 
ISIN PLSLVCR00029 
 

b) Rodzaj transakcji Sprzedaż akcji Selvita S.A. 
c) Cena i wolumen Średnia cena zbycia  Wolumen 
  78,70 zł  800.000 
 Data transakcji 2022-11-21  
 Miejsce transakcji XWAR - TRANSAKCJA 

PAKIETOWA 

 

d) Informacje zbiorcze 
- łączny wolumen 
- średnia cena 

 
800.000 
78,70 zł 

 
 

 
 
 

_________________________ 
Paweł Przewięźlikowski 




