
 

 
 

Raport bieżący nr 5/2017 

 

Data sporządzenia: 21.06.2017 r. 

 

Temat: Informacja o otrzymaniu od akcjonariusza Tomasza Jurczyka pisma informującego o zamiarze 

konsolidacji pakietu akcji Mangata Holding S.A. należącego do stron porozumienia akcjonariuszy  

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR  

 

Treść raportu: 

 

Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej informuje, że w dniu 20 czerwca 2017 r. 

otrzymał od akcjonariusza Emitenta – Pana Tomasza Jurczyka, pismo informujące o działaniach 

inwestycyjnych dotyczących akcji Emitenta, o następującej treści:  

 

„Działając w imieniu własnym, pragnę niniejszym poinformować o działaniach inwestycyjnych 

dotyczących akcji Mangata Holding S.A., których podjęcie zostanie przeze mnie zaproponowane 

wszystkim akcjonariuszom będącym stronami porozumienia zawartego w dniu 23 kwietnia 2007 r. 

określającego zasady wspólnego wykonywania prawa głosu (stanowiącego porozumienie, o którym 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych), posiadającym łącznie pakiet akcji stanowiący 50,4% oraz Prezesowi Zarządu Spółki – 

Panu Leszkowi Juraszowi.  

Akcjonariusze będący stronami porozumienia z dnia 23 kwietnia 2007 r. wraz z zespołem 

menedżerów kierowanym przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Leszka Jurasza, przez ponad dekadę 

uczestniczą w budowaniu Grupy Kapitałowej Mangata, przyczyniając się do stałego zwiększania jej 

wartości. Mając powyższe na uwadze, a także uwzględniając dotychczasową dobrą i efektywną 

współpracę, w mojej opinii konieczne pozostaje kontynuowanie obranego kierunku działań oraz 

dalsze długoterminowe uczestnictwo w Spółce przez kontrolujących ją akcjonariuszy (będących 

stronami porozumienia z dnia 23 kwietnia 2007 r.) ale również Prezesa Zarządu Spółki Pana Leszka 

Jurasza. Chcąc jednak zagwarantować odpowiednie warunki dla stabilnego kontynuowania 

rozpoczętej przed ponad 10 laty inwestycji, w moim przekonaniu, uzasadnione pozostaje podjęcie 

działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji oraz ochrony pakietu kontrolnego 

akcji Mangata Holding S.A. przed jego rozproszeniem.    

Uważam, że warunkiem optymalnego prowadzenia długoterminowej polityki inwestycyjnej 

względem Spółki, pozostaje podjęcie działań zmierzających do koncentracji akcji Mangata Holding 

S.A. należących do akcjonariuszy – stron porozumienia z dnia 23 kwietnia 2007 r. oraz Prezesa 

Zarządu Spółki Pana Leszka Jurasza. Konsolidacja akcji Mangata Holding S.A. powinna nastąpić w 

jednej spółce, w której wspólnikami sprawującymi kontrolę będą pozostawać akcjonariusze – strony 

porozumienia z dnia 23 kwietnia 2007 r. Celem planowanej przeze mnie konsolidacji pozostaje 



 

 
zoptymalizowanie pełnienia funkcji właścicielskich względem Spółki przez jej dotychczasowych 

akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny.  

Jednym z głównych czynników, które determinują przyjęty przeze mnie kierunek działań, jest 

chęć zminimalizowania ryzyka rozproszenia akcji Mangata Holding S.A. na skutek zdarzeń 

pozostających poza kontrolą akcjonariuszy, które to ryzyko istnieje tak długo, jak długo poszczególne 

pakiety akcji Mangata Holding S.A. znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy będących osobami 

fizycznymi. W konsekwencji zamierzona kumulacja pakietu kontrolnego akcji Mangata Holding S.A. 

ma zagwarantować Spółce stabilny oraz trwały akcjonariat, realizujący względem Spółki 

długoterminową politykę inwestycyjną. W moim przekonaniu, jedynie działania ukierunkowane na 

profesjonalizację zarządzania pakietem kontrolnym, planowane z uwzględnieniem dłuższej 

perspektywy czasu pozwolą na dalszy dynamiczny i trwały rozwój Spółki oraz wzmacnianie jej 

wartości i konkurencyjności. Mając powyższe na uwadze chciałbym jednocześnie zapewnić, że moim 

zamiarem jest pozostanie długoterminowym inwestorem w Spółce Mangata Holding S.A. 

Jednocześnie, pragnę wskazać, że realizacja planowanego przeze mnie projektu 

konsolidacyjnego oraz jego finalizacja uzależniona jest od akceptacji warunków jego przeprowadzenia 

przez wszystkich akcjonariuszy będących stronami porozumienia z dnia 23 kwietnia 2007 r. oraz Pana 

Leszka Jurasza. Po otrzymaniu stanowiska od wszystkich zainteresowanych, przekażę Spółce 

stosowną informację.” 


