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Treść raportu:
Zarząd Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r.
podjął działania zmierzające do zbycia całości posiadanych akcji spółki zależnej Techmadex S.A. z
siedzibą w Warszawie (dalej „Techmadex”).
Emitent jest właścicielem 773.327 akcji Techmadex, stanowiących 51,02% jej kapitału zakładowego.
W dniu 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Emitenta złożył do Techmadex wniosek o umieszczenie w
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmadex, zwołanego na dzień 15 maja 2018
r., punktów przewidujących podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji
własnych Techmadex w celu zaoferowania ich pracownikom oraz w celu umorzenia.
Zamiarem Emitenta jest zbycie całości albo części posiadanych przez Emitenta akcji Techmadex, w
ramach procedury nabycia akcji własnych w celu zaoferowania pracownikom oraz w ramach
procedury nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
W przypadku niemożności zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji Techmadex w ramach
ww. procedur, z uwagi na możliwość zgłoszenia akcji do nabycia również przez pozostałych
akcjonariuszy, zamiarem Emitenta jest zaoferowanie inwestorowi zewnętrznemu lub innemu
akcjonariuszowi pozostałych akcji Techmadex, znajdujących się w posiadaniu Emitenta po
zakończeniu ww. procedur.
Emitent podjął decyzję o zbyciu wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji Techmadex z niżej
wymienionych przyczyn.
Grupa Kapitałowa Mangata Holding działa w następujących segmentach operacyjnych:
 podzespoły dla motoryzacji i komponenty,
 armatura i automatyka przemysłowa,
 elementy złączne,
 działalność pozaprodukcyjna (obsługa nieruchomości nieprodukcyjnych – sprzedaż oraz najem).
W 2014 roku Emitent stał się większościowym akcjonariuszem Techmadex.

Techmadex prowadzi działalność w zakresie automatyki przemysłowej (projektowania, wdrażania,
eksploatacji i serwisu systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych), serwisu i
remontu urządzeń gazowniczych oraz handlu urządzeniami transportowymi.
Realizowana przez Emitenta strategia rozwoju nie przewiduje budowania znaczących wartości
biznesu Grupy Kapitałowej Mangata Holding w obszarze, w którym działa Techmadex. Jednocześnie
Emitent nie zakłada dalszego istotnego zaangażowania kapitałowego w strategiczne kierunki
rozwoju, które zamierza realizować Techmadex.
Mając na względzie, że działania i plany rozwoju Techmadex i Grupy Kapitałowej Mangata Holding
zmierzają w innych kierunkach, kontynuowanie tej inwestycji nie jest uzasadnione.
Kilkuletnia współpraca Emitenta z Techmadex nie przyniosła zakładanych przez Emitenta rezultatów,
zarówno finansowych, jak i w zakresie budowania wspólnych wartości oraz korzystania z efektu
synergii w spółkach Grupy Kapitałowej Mangata Holding.
W obecnej chwili Emitent planuje skupienie się na pozostałej działalności w ramach segmentów
operacyjnych Grupy Kapitałowej Mangata Holding oraz ewentualne inwestycje w nowe projekty. Z
powyższych względów, w ocenie Zarządu, kontynuacja tej inwestycji nie jest uzasadniona.
O zakończeniu procesu zbycia całości akcji spółki zależnej Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd Emitenta poinformuje w odrębnym raporcie.

