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Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Selvita 

S.A. 

 

Zarząd Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1) ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) niniejszym przekazuje do 

publicznej wiadomości, że w dniu 10 lipca 2017 r. Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Powszechne 

Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzającego funduszami: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 

("OFE") oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE") zawiadomienie o zwiększeniu 

powyżej 5% dotychczas posiadanego przez nie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Do zwiększenia udziału 

OFE i DFE w ogólnej liczbie głosów powyżej 5% doszło w związku z nabyciem akcji Spółki w transakcji na GPW w 

Warszawie, rozliczonej w dniu 6 lipca 2017 r.      

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przed rozliczeniem transakcji kupna akcji Spółki OFE i DFE posiadały 

886.724 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje Spółki, co stanowiło 6,44% 

kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 886.724 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset 

dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów. 

Po rozliczeniu transakcji w dniu 6 lipca 2017 r., na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się 

950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, co stanowi 6,90% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te 

uprawniają do 950.000 (dziewięćset pięćdziesięciu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 

5,33% ogólnej liczby głosów.  

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 

2016 r. poz. 1639). 

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 

• Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu 

• Tomasz Nocuń - Prokurent 

 

 


