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typ raportu Raport bieżący  

numer 12/2013 

data dodania 2013-12-11 

spółka Selvita Spółka Akcyjna  

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych  

Zarząd Selvita S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10.12.2013 otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 4 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od: 

1. Prezesa Zarządu – pana Pawła Przewięźlikowskiego oraz Członka Zarządu – pana Sebastiana Kwaśnego 

w związku z zawarciem przez nich w dniu 05.12.2013 transakcji sprzedaży 24.273 akcji Spółki, 

2. Członka Rady Nadzorczej – pana Adama Dubina w związku ze sprzedażą przez niego w dniu 06.12.2013 

80.000 akcji Spółki, 

3. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – pana Tadeusza Wesołowskiego w związku z zakupem przez 

niego w dniach 5-6.12.2013 122.000 akcji Spółki. 

Ad 1. Z informacji wynika, iż pan Sebastian Kwaśny zakupił od pana Pawła Przewięźlikowskiego 24.273 

zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela Selvita S.A. poza rynkiem NewConnect po cenie 2,00 złote za 

akcję. 

Transakcja została zawarta jako skutek umowy podpisanej w dniu 18.04.2011, w ramach której pan Paweł 

Przewięźlikowski zobowiązał się do sprzedaży części akcji Selvita S.A. będących w jego posiadaniu panu 

Sebastianowi Kwaśnemu po cenie 2,00 zł, w przypadku, gdy zrealizowane zostaną określone warunki 

w relacjach pomiędzy panem Sebastianem Kwaśnym, a Selvita S.A w latach 2012-2014.  

Ad 2. Przedmiotem transakcji pakietowej na rynku NewConnect zawartej w dniu 06.12.2013 było 80.000 

zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Selvita S.A. po cenie 8,00 zł za akcję. 

Ad 3. Z informacji wynika, iż nabycie 40.000 akcji po cenie 8,00 zł za akcję nastąpiło wskutek transakcji 

pakietowej na rynku NewConnect w dniu 05.12.2013, a 82.000 akcji po cenie 8,00 zł za akcję w dniu 

06.12.2013, również na rynku NewConnect. Łącznie: 122.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na 

okaziciela Selvita S.A. po średniej cenie 8,00 zł za akcję. 

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

Osoby reprezentujące Spółkę: 

• Bogusław Sieczkowski - Wiceprezes Zarządu 

• Tomasz Nocuń - Prokurent 


