
RAPORT ESPI 

 

typ raportu Raport bieżący  

numer 13/2016 

data dodania 2016-04-22 

spółka Selvita Spółka Akcyjna  

 

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22.04.2016 r. otrzymał zawiadomienia 

w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członków Zarządu 

Spółki, Członków Rady Nadzorczej Spółki, Prokurentów Spółki oraz dwóch osób pełniących w strukturze 

organizacyjnej Grupy Kapitałowej Spółki funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji 

poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Spółki oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 

wywierających wpływ na rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej Spółki ("Osoby 

posiadające dostęp do informacji poufnych") w związku z następującymi transakcjami na zdematerializowanych 

akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje”) notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. ("GPW"). 

  

I. Transakcje zbycia Akcji na podstawie umów cywilno-prawnych sprzedaży poza rynkiem 

regulowanym GPW: 

 

1. Osoba zawiadamiająca: Prezes Zarządu 

 

Data miejsce cena za 1 akcję wolumen 

18.04.2016 Kraków 5,00 zł 55 544 

18.04.2016 Kraków 5,00 zł 54 565 

18.04.2016 Kraków 5,00 zł 23 160 

18.04.2016 Kraków 5,00 zł 11 611 

18.04.2016 Kraków 5,00 zł 8 152 

18.04.2016 Kraków 2,00 zł 24 273 

Łącznie 177 305 Akcji po średniej cenie 4,59 zł za jedną Akcję. Łączna cena 813 706 (osiemset trzynaście tysięcy 

siedemset sześć) złotych. 

II. Transakcje nabycia Akcji na podstawie umów cywilno-prawnych sprzedaży poza rynkiem 

regulowanym GPW: 

 

1. Osoba zawiadamiająca: Wiceprezes Zarządu 

data i miejsce zawarcia transakcji: 18 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena transakcji: 5,00 (pięć) złotych za 1 Akcję, łącznie 272.825 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące 

osiemset dwadzieścia pięć) złotych 

wolumen transakcji: 54.565 (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) Akcji 

 

2. Osoba zawiadamiająca: Przewodniczący Rady Nadzorczej 

data i miejsce zawarcia transakcji: 18 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena transakcji: 5,00 (pięć) złotych za 1 Akcję, łącznie 115.800 zł (sto piętnaście tysięcy osiemset) złotych 

wolumen transakcji: 23.160 (dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt) Akcji 

 

3. Osoba zawiadamiająca: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 



data i miejsce zawarcia transakcji: 18 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena transakcji: 5,00 (pięć) złotych za 1 Akcję, łącznie 277.720 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy 

siedemset dwadzieścia) złotych 

wolumen transakcji: 55.544 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) Akcje 

 

4. Osoba zawiadamiająca: Członek Rady Nadzorczej 

data i miejsce zawarcia transakcji: 18 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena transakcji: 5,00 (pięć) złotych za 1 Akcję, łącznie 40.760 (czterdzieści tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt) złotych 

wolumen transakcji: 8.152 (osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) Akcje 

 

5. Osoba zawiadamiająca: Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnej 

data i miejsce zawarcia transakcji: 18 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena transakcji: 2,00 (dwa) złote za 1 Akcję, łącznie 48.546 (czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści 

sześć) złotych 

wolumen transakcji: 24.273 (dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) Akcje 

 

Łącznie w pkt 1-5: 165 694 akcji po średniej cenie 4,56 zł za jedną akcję. Łączna cena 755 651 (siedemset 

pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych) złotych. 

 

III. Nabycie Akcji w ramach programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej i kluczowych 

pracowników Spółki w związku z zapisaniem ich na rachunkach inwestycyjnych osób biorących 

udział w programie motywacyjnym: 

 

1. Osoba zawiadamiająca: Wiceprezes Zarządu 

data i miejsce nabycia Akcji: 19 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena nabycia Akcji: 1,00 zł (jeden złoty) za 1 Akcję, łącznie 104.630 (sto cztery tysiące sześćset 

trzydzieści) złotych 

wolumen: 104.630 (sto cztery tysiące sześćset trzydzieści) Akcji 

 

2. Osoba zawiadamiająca: Członek Zarządu 

data i miejsce nabycia Akcji: 19 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena nabycia Akcji: 1,00 zł (jeden złoty) za 1 Akcję, łącznie 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych 

wolumen: 15.000 (piętnaście tysięcy ) Akcji 

 

3. Osoba zawiadamiająca: Członek Zarządu 

data i miejsce nabycia Akcji: 19 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena nabycia Akcji: 1,00 zł (jeden złoty) za 1 Akcję, łącznie 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych 

wolumen: 15.000 (piętnaście tysięcy ) Akcji 

 

4. Osoba zawiadamiająca: Prokurent 

data i miejsce nabycia Akcji: 19 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena nabycia Akcji: 1,00 zł (jeden złoty) za 1 Akcję, łącznie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych 

wolumen: 10.000 (dziesięć tysięcy) Akcji 

 

5. Osoba zawiadamiająca: Prokurent 

data i miejsce nabycia Akcji: 19 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena nabycia Akcji: 1,00 zł (jeden złoty) za 1 Akcję, łącznie 7.750 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) 

złotych 

wolumen: 7.750 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Akcji 



6. Osoba zawiadamiająca: Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnej 

data i miejsce nabycia Akcji: 19 kwietnia 2016 r., Kraków 

cena nabycia Akcji: 1,00 zł (jeden złoty) za 1 Akcję, łącznie 3.400 (trzy tysiące czterysta) złotych 

wolumen: 3.400 (trzy tysiące czterysta) Akcji 

 

Osoby, które przekazały zawiadomienia, nie wyraziły zgody na udostępnienie do publicznej wiadomości swoich 

danych osobowych. 

 

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 

• Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu 

• Tomasz Nocuń - Prokurent 


