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Treść raportu: 

Zarząd Adiuvo Investments S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał 

powiadomienia sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR dotyczące umowy 

przeniesienia akcji Emitenta w związku z podziałem majątku Morluk Sp. z o.o. s.k. [Morluk] pozostałego 

po rozwiązaniu tej spółki bez przeprowadzania likwidacji, które stanowią załączniki do niniejszego 

raportu bieżącego.  

Przeniesienie akcji Emitenta o którym mowa powyżej ma wyłącznie charakter techniczny i jest 

konsekwencją rozwiązania Morluk bez przeprowadzania likwidacji i podziałem majątku tej spółki 

pomiędzy jej wspólników [komandytariuszem oraz 100% właścicielem komplementariusza jest Pan 

Marek Orłowski]. W związku z rozwiązaniem Morluk, na podstawie umowy przeniesienia akcje 

Emitenta posiadane dotychczas bezpośrednio przez Morluk zostaną przeniesione bezpośrednio na 

rzecz Pana Marka Orłowskiego będącego osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce bez zapłaty 

ceny.  



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 Morluk sp. z o.o. sp.k.

2 Powód powiadomienia

a) Stanowisko/status Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:
Marek Orłowski - Prezes Zarządu Adiuvo Investments S.A.

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje

a) Nazwa Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

b) LEI 2594008DGQUKITQSXR04

4 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

a) Opis instrumentu finansowego,
rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny

akcje
ISIN PLADVIV00015

b) Rodzaj transakcji Umowa przeniesienia akcji w związku z rozwiązaniem i
podziałem majątku Morluk sp. z o.o. sp. k.

c) Cena i wolumen Cena Wolumen
0,00 PLN 510320

d) Informacje zbiorcze
  -   Łączny wolumen
  -   Cena

510320
0,00 PLN

e) Data transakcji 2021-04-30

f) Miejsce transakcji Transakcja poza systemem obrotu

* Niepotrzebne skreślić
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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 Marek Orłowski

2 Powód powiadomienia

a) Stanowisko/status Prezes Zarządu

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego
aukcje lub monitorującego aukcje

a) Nazwa Adiuvo Investments Spółka Akcyjna

b) LEI 2594008DGQUKITQSXR04

4 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

a) Opis instrumentu finansowego,
rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny

akcje
ISIN PLADIVIV00015

b) Rodzaj transakcji Umowa przeniesienia akcji w związku z rozwiązaniem i
podziałem majątku Morluk Sp. z o.o. sp. k.

c) Cena i wolumen Cena Wolumen
0,00 PLN 510320

d) Informacje zbiorcze
  -   Łączny wolumen
  -   Cena

510320
0,00 PLN

e) Data transakcji 2021-04-30

f) Miejsce transakcji Transakcja poza rynkiem regulowanym

* Niepotrzebne skreślić
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