
 

 
 

Raport bieżący nr 11/2017 

 

Data sporządzenia: 26.06.2017 r. 

 

Temat: Otrzymanie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. i utracie statusu 

akcjonariusza przez Jakuba Jurczyka. 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 r. 

otrzymał zawiadomienie od dotychczasowego akcjonariusza – Jakuba Jurczyka, sporządzone na 

podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie stanu posiadania akcji Mangata 

Holding S.A. i utracie statusu akcjonariusza. 

 

Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 26 czerwca 2017 r. Jakub Jurczyk zobowiązał się 

wnieść do Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, jako wkład 

niepieniężny, pakiet 398.277 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) 

akcji Mangata Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 79.655,40 zł (siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy), stanowiących łącznie 5,96% 

(pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 

wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które to głosy 

stanowią 5,96% (pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ogółu głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Mangata Holding S.A. W związku z powyższym, w dniu 26 czerwca 2017 

r. pomiędzy Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa a Jakubem Jurczykiem została zawarta 

umowa przenosząca na Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa powyższy pakiet akcji 

Mangata Holding S.A.  

 

W konsekwencji powyższych zdarzeń, Jakub Jurczyk nie posiada akcji Mangata Holding S.A. i utracił 

status akcjonariusza Mangata Holding S.A.  

 

Przed zmianą stanu posiadania, Jakub Jurczyk posiadał 398.277 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji Mangata Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 79.655,40 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i 

czterdzieści groszy), stanowiących łącznie 5,96% (pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania 398.277 (trzysta dziewięćdziesiąt 

osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które 

to głosy stanowią 5,96% (pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ogółu głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Mangata Holding S.A.  



 

 
 

Jednocześnie, Jakub Jurczyk nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje w kapitale 

zakładowym Mangata Holding S.A. 

 

Jakub Jurczyk oświadczył, że do zawiadomienia nie znajduje zastosowania przepis art. 69 ust. 4 pkt 6 

– 8 Ustawy o Ofercie z uwagi na brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o 

Ofercie, a także z uwagi na nieposiadanie przez Jakuba Jurczyka instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie. 


