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Spółka Selvita Spółka Akcyjna  

Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Selvita CRO S.A. przez KNF 

Zarząd spółki Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka" lub "Spółka Dzielona") w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 4/2019 oraz nr 5/2019 opublikowanych w dniu 28 marca 2019 r., a także raportu bieżącego nr 

10/2019 opublikowanego w dniu 17 kwietnia 2019 r. informuje, że w związku z podziałem Spółki poprzez 

przeniesienie na spółkę przejmującą - Selvita CRO S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka Przejmująca") - części 

majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników 

materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii 

typu Contract Research Organization ("Działalność Wydzielana)"), w dniu 18 kwietnia 2019 r., złożony został w 

Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego spółki Selvita CRO S.A. 

sporządzonego w związku z ofertą publiczną 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,80 zł każda oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A.:  

- 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Selvita CRO S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja; 

- 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 0 Selvita CRO S.A. o wartości nominalnej 0,80 zł każda akcja. 

W ramach procesu podziału przeprowadzanego zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH Spółka Przejmująca wyemituje  

łącznie 15.971.229 akcji z czego (i) 4.050.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz 

łącznej wartości nominalnej 3.240.000 zł, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej 

serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej oraz (ii) 11.921.229 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 

9.536.983,20 zł i zaoferuje je akcjonariuszom Spółki Dzielonej w zamian za majątek zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa w formie Działalności Wydzielanej, która zostanie przeniesiona na Spółką Przejmującą. 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:       

• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu 

• Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu 

 

 


