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Spółka Selvita Spółka Akcyjna  

Zawarcie umów  lock-up na akcjach Spółki  

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w związku z planowaną ofertą publiczną do 

2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,40 zł i zamiarem ich wprowadzenia do 

obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 23 

stycznia 2018 r. zostały zawarte umowy lock-up pomiędzy Członkami Zarządu Spółki: Pawłem Przewięźlikowskim 

– Prezesem Zarządu, Bogusławem Sieczkowskim – Wiceprezesem Zarządu, Krzysztofem Brzózką – Wiceprezesem 

Zarządu, Miłoszem Grucą – Członkiem Zarządu, Mirosławą Zydroń – Członkiem Zarządu, Edytą Jaworską – 

Członkiem Zarządu, a VESTOR Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie ("Vestor DM") oraz Bankiem 

Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("BZ WBK"), na mocy których każdy z Członków Zarządu Spółki 

("Akcjonariusz") zobowiązał się, że w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji zwykłych na 

okaziciela serii H ("Okres lock-up") nie będzie bez uprzedniej zgody Vestor DM i BZ WBK dokonywać jakichkolwiek 

czynności rozporządzających akcjami Spółki zarówno posiadanymi w dniu zawarcia umowy lock-up, jak i akcjami 

Spółki, które obejmie lub nabędzie w czasie trwania Okresu lock-up. 

Rozporządzenie akcjami przez Akcjonariusza w trakcie trwania Okresu lock-up może mieć miejsce wyłącznie w 

następujących przypadkach: 

a) sprzedaży lub zamiany posiadanych akcji w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, 

b) zbycia posiadanych akcji w wyniku zastosowania się przez Akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących zbycie akcji, 

c) przeniesienia akcji Spółki na następcę prawnego Akcjonariusza, 

d) zbycia lub przeniesienia akcji Spółki w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego lub 

likwidacyjnego, 

e) przeniesienia posiadanych akcji na podmiot powiązany z Akcjonariuszem w rozumieniu MSR 24 

(jednakże pod warunkiem uprzedniego przystąpienia przez ten podmiot do danej umowy lock-up). 

Zawarcie umów lock-up potwierdza intencję długoterminowego zaangażowania kapitałowego w Spółkę przez jej 

kluczowych akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki.  

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w tym samym dniu, tj. 23 stycznia 2018 r. została zawarta umowa 

o ograniczeniu emitowania i  rozporządzania akcjami Spółki (lock-up) pomiędzy Spółką, a Vestor DM i BZ WBK, 

na mocy której Spółka zobowiązała się w szczególności, że nie będzie bez uprzedniej zgody Vestor DM i BZ WBK 

przez okres wynoszący 12 miesięcy od pierwszego dnia notowania Praw do Akcji Serii H bezpośrednio ani 

pośrednio oferować, ani emitować akcji Spółki, ani papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących 

inne prawo do nabycia akcji Spółki, a także dokonywać jakichkolwiek czynności rozporządzających tymi papierami 

wartościowymi.  

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu 

• Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu 


