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Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informac ja o transakcjac h wykonywanyc h przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:

Zarząd Novavis Group S.A. „Spółka”, „Emitent” niniejszym informuje, że w dniu 5 maja 2022 roku, do Spółki
wpłynęło powiadomienie złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Spółki od
Pana Piotra Karmelity pełniącego w Spółce funkcję Prezesa Zarządu.
Do zawiadomienia dołączone było również wyjaśnienie, że nabycie nastąpiło w okresie zamkniętym tj. w okresie
przed publikacją sprawozdania kwartalnego za I kwartał 2022 r., która to publikacja jest zaplanowana na 30 maja
2022 r. Nabycie akcji miało charakter przypadkowy i wynikało z niezweryfikowania daty publikacji raportu
kwartalnego. Intencją Prezesa Zarządu nie było świadome złamanie zakazu nabywania akcji w okresie
zamkniętym, ale wynikało z nieuwagi i nie sprawdzenia daty publikacji raportu kwartalnego. Prezes Zarządu
zwrócił uwagę, że 4 maja 2022 roku był pierwszym sesyjnym dniem po publikacji skonsolidowanego raportu
rocznego za 2021 rok i był pierwszym dniem po okresie zamkniętym, który trwał od 29 marca 2022 r. W tym
przypadku mamy specyficzny okres, gdzie dwa okresy zamknięte zazębiają się. Poprzez nieuwagę Prezes
Zarządu nie zweryfikował terminu publikacji raportu za I kwartał 2022 r. i tym samym dokonał naruszenia
przepisów o zakazie nabywana akcji w okresie zamkniętym nieświadomie.
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1

Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej

a)

Nazwa/Nazwisko

2

Powód powiadomienia

a)

Stanowisko/status

Prezes Zarządu

b)

Pierwotne powiadomienie/zmiana

Powiadomienie pierwotne

3
a)

Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje
Nazwa
NOVAVIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

b)

LEI

4

b)

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
Opis instrumentu finansowego,
Akcje
rodzaj instrumentu
PLNFI0500012
Kod identyfikacyjny
Rodzaj transakcji
Nabycie

c)

Cena i wolumen

a)

Piotr Karmelita

259400KZL1AE29PEEZ30

Cena

Wolumen
0,92 PLN
0,95 PLN
0,00 PLN

d)
e)

Informacje zbiorcze
- Łączny wolumen
- Cena
Data transakcji

2022-05-04

f)

Miejsce transakcji

XWAR – GPW rynek akcji

395
605
0
1000
0,938 PLN

* Niepotrzebne skreślić
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