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Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące zbycia akcji Emitenta  

 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 listopada 2022 roku 

wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolowanego 

przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Tadeusza Wesołowskiego, związane ze 

zbyciem przez Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji 

spółki SELVITA S.A. stanowiących 1,09% (słownie: jeden 09/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 

0,92 % (słownie: zero procent 92/100) 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, Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1.047.738 

(słownie: milion czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących 

5,71% (słownie: pięć procent i 71/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 4,80% (słownie: cztery 

procent i 80/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Po dokonaniu Transakcji, Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 847.738 (słownie: 

osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących 4,62% 

(słownie: cztery procent 62/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 3,88% (słownie: trzy procent 

88/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane zawiadomienie.  

 

Podstawa prawna: Art. 19.3 MAR 

Osoby reprezentujące Spółkę:         

• 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 AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez
FORUM TFI S.A. z siedzibą w Krakowie

2 Powód powiadomienia

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

b) Powiadomienie pierwotne / 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
78,7 PLN 200000

d) Informacje zbiorcze
  -   Łączny wolumen
  -   Cena

200000
78,7 PLN

e) Data transakcji 2022-11-21

f) Miejsce transakcji XWAR – GPW rynek akcji

* Niepotrzebne skreślić
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