
Raport bieżący nr 46/2022    

Data sporządzenia: 2022-10-14      

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.  

Temat: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR  - korekta powiadomienia.  

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

obowiązki zarządcze. 

Treść raportu:          

Zarząd Airway Medix S.A ["Spółka"] przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zmianę 

powiadomienia notyfikacyjnego sporządzonego na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, które wpłynęły 

do Spółki od Adiuvo Investments S.A. [„Adiuvo”]. 

Zmiana powiadomienia notyfikacyjnego polega na skorygowaniu zbiorczej liczby sprzedanych akcji przez 

Adiuvo Investments S.A. w dniu 12 sierpnia 2022 r.  

Raportem bieżącym nr 35/2022 Spółka przekazała do publicznej wiadomości powiadomienia notyfikacyjne 

Adiuvo Investments S.A. w których zamieszczono informacje nt. transakcji sprzedaży akcji Spółki 

dokonanych przez Adiuvo w dniu 12 sierpnia 2022 r., przy czym w informacji zbiorczej [wiersz 4d] omyłkowo 

wskazano błędną informację zbiorczą nt. łącznego wolumenu zbytych akcji, ponieważ wskazano łącznie 

620.248 akcji Spółki, podczas gdy w informacji zbiorczej powinno być 1.063.989 akcji [w wyniku 

niezamierzonej omyłki w treści pierwotnego powiadomienia notyfikacyjnego zamiast łącznego wolumenu 

sprzedanych akcji wskazano łączną wartość dokonanych transakcji]. 

Wobec powyższego w załączeniu Spółka przekazuje zmienione powiadomienie notyfikacyjne dot. transakcji 

dokonanych przez Adiuvo Investments S.A. na akcjach Spółki w dniu 12 sierpnia 2022 r. skorygowane w 

zakresie informacji zbiorczej nt. łącznego wolumenu akcji.  

  

    



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 Adiuvo Investments S.A.

2 Powód powiadomienia

a) Stanowisko/status Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki
zarządcze:
Marek Orłowski - Prezes Zarządu
Anna Aranowska-Bablok - Członek Zarządu

b) Powiadomienie pierwotne / zmiana Zmiana

Powód zmiany Korekta informacji zbiorczej na temat łacznego wolumenu akcji
zbytych w dniu 12.08.2022 r. Pomyłkowo w pozycji łącznego
wolumenu wpisano łaczączną wartość transakcji. Było 620.248
a powinno być 1.063.989.

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

a) Nazwa Airway Medix Spółka Akcyjna

b) LEI 259400MDMODKWHZ2EU17

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
PLAIRWY00017

b) Rodzaj transakcji Zbycie

c) Cena i wolumen Cena Wolumen
0,583 PLN 1063989

d) Informacje zbiorcze
  -   Łączny wolumen
  -   Cena

1063989
0,583 PLN

e) Data transakcji 2022-08-12

f) Miejsce transakcji XWAR – GPW rynek akcji

* Niepotrzebne skreślić
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