
 

 
 

Raport bieżący nr 34/2017 

 

Data sporządzenia: 13.09.2017 r. 

 

Temat: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MANGATA 

HOLDING S.A. 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

 

Treść raportu: 

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej w załączeniu przekazuje do publicznej 

wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. w 

dniu 13 września 2017 roku. 



Zał ącznik do raportu bie żącego nr 34/2017 – tre ść uchwał 
podj ętych na Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu MANGATA 
HOLDING S.A. w dniu 13 wrze śnia 2017 roku 
 
 

UCHWAŁA NR 1/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki działaj ącej pod firm ą: 
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzib ą w Bielsku - Białej 

z dnia 13 wrze śnia 2017 r. 
 
w sprawie: wyboru Przewodnicz ącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 
 

§1. 
Działaj ąc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowy ch 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A . z siedzib ą w 
Bielsku - Białej wybiera Pana Grzegorza Morawiec  
na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------  

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.---------------------- 
 
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze pos iadaj ący 
ł ącznie 5.593.892 akcji, z których oddano wa żne głosy i które to 
stanowiły 83,78 % kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych 
głosów, „za” uchwał ą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  
głosów oddanych, głosów wstrzymuj ących si ę było 0, co stanowiło  
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % 
głosów oddanych.----------------------------------- --------------- 
Uchwała została podj ęta.------------------------------------------ 
 
 

UCHWAŁA NR 2/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki działaj ącej pod firm ą: 
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzib ą w Bielsku - Białej 

z dnia 13 wrze śnia 2017 r. 
 
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

§1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A . z siedzib ą w 
Bielsku - Białej odst ępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------- 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.------------------------- 



 
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze pos iadaj ący 
ł ącznie 5.593.892 akcji, z których oddano wa żne głosy i które to 
stanowiły 83,78 % kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych 
głosów, „za” uchwał ą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  
głosów oddanych, głosów wstrzymuj ących si ę było 0, co stanowiło  
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % 
głosów oddanych.----------------------------------- --------------- 
Uchwała została podj ęta.------------------------------------------ 
 

 
Uchwała nr 3/2017  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj ącej pod firm ą 
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzib ą w Bielsku - Białej 

z dnia 13 wrze śnia 2017 r. 
 
w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad 
 

§1.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A . z siedzib ą w 
Bielsku-Białej przyjmuje nast ępuj ący porz ądek obrad:-------------- 

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia.--------------------- ---------- 
2)  Podj ęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Walnego 

Zgromadzenia.-------------------------------------- ---------- 
3)  Stwierdzenie prawidłowo ści zwołania Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolno ści do podejmowania uchwał.----------------------- 
4)  Podj ęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.- ----- 
5)  Podj ęcie uchwały w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad.--------- 
6)  Podj ęcie uchwały w sprawie u życia cz ęści kapitału własnego 

stanowi ącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczen ia 
go na wypłat ę na rzecz akcjonariuszy.------------------------ 

7)  Podj ęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i 
odbycia Walnego Zgromadzenia.---------------------- ---------- 

8)  Zamkni ęcie obrad.----------------------------------------- --- 
 

§2.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.------------------------- 
 
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze pos iadaj ący 
ł ącznie 5.593.892 akcji, z których oddano wa żne głosy i które to 
stanowiły 83,78 % kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych 
głosów, „za” uchwał ą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  
głosów oddanych, głosów wstrzymuj ących si ę było 0, co stanowiło  
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % 
głosów oddanych.----------------------------------- --------------- 
Uchwała została podj ęta.------------------------------------------ 
 



 
Uchwała nr 4/2017  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj ącej pod firm ą 
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzib ą w Bielsku - Białej 

z dnia 13 wrze śnia 2017 r. 
 
 
w sprawie: u życia cz ęści kapitału własnego stanowi ącego zyski 
zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wy płat ę na rzecz 
akcjonariuszy 
 

§1. [U życie cz ęści kapitału własnego] 
1. Działaj ąc na podstawie art. 396 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Wa lne 
Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. z siedzib ą w Bielsku - Białej 
postanawia u żyć cz ęści kapitału własnego stanowi ącego zyski 
zatrzymane z lat ubiegłych w ł ącznej kwocie w wysoko ści 
34.719.640,80zł  (trzydzie ści cztery miliony siedemset 
dziewi ętna ście tysi ęcy sze śćset czterdzie ści złotych osiemdziesi ąt 
groszy) i przeznaczy ć go na wypłat ę na rzecz akcjonariuszy MANGATA 
HOLDING S.A.--------------------------------------- --------------- 
2. Kwota kapitału własnego podlegaj ąca wypłacie na rzecz 
akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. b ędzie stanowi ć kwot ę, która 
zgodnie z przepisem art. 348 § 1 k.s.h. mo że by ć przeznaczona do 
podziału pomi ędzy akcjonariuszy oraz b ędzie pochodzi ć z kwot, 
które – zgodnie z dotychczasowymi uchwałami Walnego  Zgromadzenia 
MANGATA HOLDING S.A. – były przeznaczane na kapitał  zapasowy 
Spółki.-------------------------------------------- --------------- 
 

§2. [Akcje obj ęte wypłat ą] 
Wypłat ą kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obj ęte s ą 
6.676.854  (sze ść milionów sze śćset siedemdziesi ąt sze ść tysi ęcy 
osiemset pi ęćdziesi ąt cztery) akcje MANGATA HOLDING S.A.---------- 
 

§3. [Wysoko ść wypłaty] 
Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariu szy 
MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) przypadaj ącej na jedn ą akcj ę 
wynosi 5,20 zł  (pi ęć złotych dwadzie ścia groszy).----------------- 
 

§4. [Dzie ń dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy] 
1. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty n a rzecz 
akcjonariuszy MANGATA HOLDING S.A. (dywidendy) na p odstawie 
niniejszej uchwały s ą podmioty b ędące akcjonariuszami MANGATA 
HOLDING S.A. w dniu 20 wrze śnia 2017 roku (dzie ń dywidendy). ----- 
2. Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonari uszy MANGATA 
HOLDING S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uc hwały zostanie 
wypłacona 27 wrze śnia 2017 roku.---------------------------------- 
 



§5. [Wej ście uchwały w życie] 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.------------------------- 
 
W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze pos iadaj ący 
ł ącznie 5.593.892 akcji, z których oddano wa żne głosy i które to 
stanowiły 83,78 % kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych 
głosów, „za” uchwał ą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  
głosów oddanych, głosów wstrzymuj ących si ę było 0, co stanowiło  
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % 
głosów oddanych.----------------------------------- --------------- 
Uchwała została podj ęta.------------------------------------------ 
 

Uchwała nr 5/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj ącej pod firm ą 

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzib ą w Bielsku - Białej 
z dnia 13 wrze śnia 2017 r. 

 
w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Wa lnego 
Zgromadzenia 
 
 

§1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A . z siedzib ą w 
Bielsku - Białej, działaj ąc na podstawie przepisu art. 400 § 4 
Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania oraz 
odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadz enia ponosi 
Spółka.-------------------------------------------- --------------- 
 

§2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.------------------------- 
 
W jawnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze pos iadaj ący 
ł ącznie 5.593.892 akcji, z których oddano wa żne głosy i które to 
stanowiły 83,78 % kapitału zakładowego i dawały 5.593.892 ważnych 
głosów, „za” uchwał ą oddano 5.593.892 głosów, co stanowiło 100%  
głosów oddanych, głosów wstrzymuj ących si ę było 0, co stanowiło  
0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % 
głosów oddanych.----------------------------------- --------------- 
Uchwała została podj ęta.------------------------------------------ 
 


