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Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące 

obowiązki zarządcze. 

Treść raportu: 

Zarząd Adiuvo Investments S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 29 stycznia 2021 r. Spółka 

otrzymała powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR dotyczące transakcji 

sprzedaży akcji Spółki przez Panią Anną Aranowską – Bablok pełniącą funkcję Członka Zarządu Spółki. 

Treść powyższego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. 

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż zgodnie z posiadaną wiedzą: 

a] niezwłocznie po zawarciu transakcji sprzedaży ww. akcji uzgodniona została pomiędzy stronami 

odrębna warunkowa umowa odkupu wskazanych powyżej akcji do końca I kwartału 2021 roku na 

ustalonych warunkach; 

b] powyższe transakcje łącznie stanowią formę zabezpieczenie w związku z zabezpieczeniem umowy 

pożyczki pieniężnej uzyskanej przez Panią Annę Aranowską – Bablok; 

c] z uwagi na warunkowy charakter transakcji, o której mowa w punkcie a] powyżej ewentualne 

obowiązki wynikające z art. 19 rozporządzenia MAR zostaną wykonane w przypadku spełnienia się 

powyższego warunku.  

 



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 Anna Aranowska-Bablok

2 Powód powiadomienia

a) Stanowisko/status Członek 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
PLADVIV00015

b) Rodzaj transakcji Zbycie

c) Cena i wolumen Cena Wolumen
5 PLN 150000

d) Informacje zbiorcze
  -   Łączny wolumen
  -   Cena

150000
5 PLN

e) Data transakcji 2021-01-29

f) Miejsce transakcji poza systemem

* Niepotrzebne skreślić

Strona 1 z 1


