
 

 
 

Raport bieżący nr 50/2017 

 

Data sporządzenia: 19.12.2017 r. 

 

Temat: Otrzymanie informacji od Zygmunta Mrożka o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% 

ogólnej liczby głosów w Mangata Holding S.A. 

 

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 19 grudnia 2017 r. 

otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza – Zygmunta Mrożka, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 

1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej, o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Mangata Holding S.A. 

poniżej 5 % ogólnej liczby głosów. 

 

Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 14 grudnia 2017 r. Zygmunt Mrożek dokonał 

darowizny 16.700 (szesnaście tysięcy siedemset) akcji Mangata Holding S.A., a w dniu 15 grudnia 

2017 r. darowizny 33.400 (trzydzieści trzy tysiące czterysta) akcji Mangata Holding S.A.  

 

Przed zmianą stanu posiadania, Zygmunt Mrożek posiadał 369.000 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć 

tysięcy) akcji Mangata Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 73.800 zł 

(siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych), stanowiących łącznie 5,53 % (pięć i pięćdziesiąt trzy 

setne procenta) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do wykonywania 369.000 (trzysta 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które to głosy 

stanowią 5,53 % (pięć i pięćdziesiąt trzy setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Mangata Holding S.A. 

 

Po zmianie stanu posiadania, Zygmunt Mrożek posiada 318.900 (trzysta osiemnaście tysięcy 

dziewięćset) akcji Mangata Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 63.780 zł 

(sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych), stanowiących łącznie 4,78 % (cztery i 

siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 

wykonywania 318.900 (trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset) głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy, które to głosy stanowią 4,78 % (cztery i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) ogółu 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Mangata Holding S.A.  

 

Jednocześnie, Zygmunt Mrożek nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje w kapitale 

zakładowym Mangata Holding S.A. 

 



 

 
Zygmunt Mrożek 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 Zygmunta Mrożka instrumentów finansowych, o 

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


