
 

 
Raport bieżący nr 13/2017 

 

Data sporządzenia: 26.06.2017 r. 

 

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

statusu akcjonariusza przez Capital MBO spółka akcyjna sp. k. z siedzibą w Katowicach. 

 

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 Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w 

Katowicach, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, o zmianie 

stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. i uzyskaniu statusu akcjonariusza. 

 

Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 26 czerwca 2017 r. wspólnicy spółki Capital MBO 

spółka akcyjna spółka komandytowa zobowiązali się do wniesienia do spółki wkładów niepieniężnych 

stanowiących pakiety akcji Mangata Holding S.A., tj.: 

a) spółka Capital MBO S.A. zobowiązała się wnieść, jako wkład niepieniężny, pakiet 694.620 

(sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia) akcji Mangata Holding S.A. o 

łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.924,00 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset 

dwadzieścia cztery złote), stanowiących łącznie 10,40% (dziesięć i czterdzieści setnych procenta) 

kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które to głosy stanowią 10,40% (dziesięć i czterdzieści 

setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Mangata Holding S.A.; 

oraz 

b) Jan Jurczyk zobowiązał się wnieść, jako wkład niepieniężny, pakiet 595.496 (pięćset 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Mangata Holding S.A. o 

łącznej wartości nominalnej wynoszącej 119.099,20 zł (sto dziewiętnaście tysięcy 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy), stanowiących łącznie 8,92% (osiem i 

dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 

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

stanowią 8,92% (osiem i dziewięćdziesiąt dwie setne procenta) ogółu głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Mangata Holding S.A.; oraz 

c) Maciej Jurczyk zobowiązał się wnieść, jako wkład niepieniężny, pakiet 651.626 (sześćset 

pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji Mangata Holding S.A. o łącznej 

wartości nominalnej wynoszącej 130.325,20 zł (sto trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 

złotych i dwadzieścia groszy), stanowiących łącznie 9,76% (dziewięć i siedemdziesiąt sześć 

setnych procenta) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania takiej samej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które to głosy stanowią 9,76% (dziewięć i 



 

 
siedemdziesiąt sześć setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Mangata Holding S.A.; oraz 

d) Tomasz Jurczyk zobowiązał się wnieść, jako wkład niepieniężny, pakiet 718.808 (siedemset 

osiemnaście tysięcy osiemset osiem) akcji Mangata Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 143.761,60 zł (sto czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i 

sześćdziesiąt groszy), stanowiących łącznie 10,76% (dziesięć i siedemdziesiąt sześć setnych 

procenta) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania takiej samej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które to głosy stanowią 10,76% (dziesięć i 

siedemdziesiąt sześć setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Mangata Holding S.A.; oraz 

e) Jakub Jurczyk zobowiązał się wnieść, 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.; oraz 

f) Sebastian Jurczyk zobowiązał się wnieść, jako wkład niepieniężny, pakiet 306.247 (trzysta sześć 

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

wynoszącej 61.249,40 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i 

czterdzieści groszy), stanowiących łącznie 4,59% (cztery i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) 

kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania takiej samej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które to głosy stanowią 4,59% (cztery i pięćdziesiąt 

dziewięć setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Mangata 

Holding S.A. 

 

Ponadto w tym samym dniu (tj. w dniu 26 czerwca 2017 r.) wspólnicy Capital MBO spółka akcyjna 

spółka komandytowa wyrazili zgodę oraz ustalili zasady przystąpienia do spółki w charakterze 

komandytariusza nowego wspólnika, na podstawie której nowy wspólnik zobowiązał się do wnieść do 

spółki, jako wkład niepieniężny, pakiet 139.201 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście jeden) akcji 

Mangata Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 27.840,20 zł (dwadzieścia siedem 

tysięcy osiemset czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy), stanowiących łącznie 2,08% (dwa i osiem 

setnych procenta) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania takiej samej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które to głosy stanowią 2,08% (dwa i osiem 

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 poszczególnymi wspólnikami zostały zawarte umowy przenoszące na Capital MBO 

spółka akcyjna spółka komandytowa powyższe pakiety akcji Mangata Holding S.A.  

 



 

 
W konsekwencji, Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa, nabyła – w wyniku aportu – 

pakiet 3.504.275 (trzy miliony pięćset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji Mangata 

Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 700.855 zł (siedemset tysięcy osiemset 

pięćdziesiąt pięć złotych), stanowiących łącznie 52,48% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych 

procenta) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania 3.504.275 (trzy miliony 

pięćset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 

które to głosy stanowią 52,48% (pięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) ogółu głosów 

na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Mangata Holding S.A. 

 

Przed zmianą stanu posiadania spowodowaną powyższymi zdarzeniami, spółka Capital MBO spółka 

akcyjna spółka komandytowa nie posiadała żadnych akcji w kapitale zakładowym Mangata Holding 

S.A.  

 

Jednocześnie spółka Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa wskazuje, że nie posiada 

podmiotów zależnych posiadających akcje w kapitale zakładowym Mangata Holding S.A. 

 

Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa oświadczyła, 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 Capital MBO 

spółka akcyjna spółka komandytowa  instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 

Ustawy o Ofercie. 


