
Raport bieżący nr 17/20 z dnia 23-07-2020 r.   

Temat: Informacja o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki  

  

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 19 ust.3 

Rozporządzenia MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014  

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) 

oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ) informuje, iż otrzymał od Pana Janusza Piczaka, Członka 

Rady Nadzorczej „NOVITA” S.A., powiadomienie o transakcjach wykonanych na akcjach Spółki 

w dniach 21 i 23 lipca 2020 roku.   

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.  

  

Podstawa prawna: art. 19 ust.3 Rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez 

osoby pełniące obowiązki zarządcze.  



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 Janusz Piczak

2 Powód powiadomienia

a) Stanowisko/status Członek Rady Nadzorczej

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne

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

a) Nazwa "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA

b) LEI 2594009ZPAX5TZYYKP92

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

Akcja
PLNVITA00018

b) Rodzaj transakcji Nabycie

c) Cena i wolumen Cena Wolumen
80,8 PLN 5

81 PLN 156
81 PLN 44

d) Informacje zbiorcze
  -   Łączny wolumen
  -   Cena

205
81 PLN

e) Data transakcji 2020-07-21

f) Miejsce transakcji XWAR – GPW rynek akcji

a) Opis instrumentu finansowego,
rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny

Akcja
PLNVITA00018

b) Rodzaj transakcji Nabycie

c) Cena i wolumen Cena Wolumen
90 PLN 95
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d) Informacje zbiorcze
  -   Łączny wolumen
  -   Cena

95
90 PLN

e) Data transakcji 2020-07-23

f) Miejsce transakcji XWAR – GPW rynek akcji

* Niepotrzebne skreślić
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