
 

 
 

Raport bieżący nr 11/2018 

Data sporządzenia: 12.06.2018 r. 

Temat: Informacja o zbyciu całości akcji spółki zależnej Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

 

Treść raportu: 

Zarząd Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 

4/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. utracił status 

akcjonariusza Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Techmadex”) w związku ze zbyciem 

całości akcji Techmadex stanowiących własność Emitenta.  

Przed zbyciem całości akcji Techmadex, Emitent był właścicielem 773.327 akcji Techmadex, 

stanowiących 51,02% jej kapitału zakładowego.  

Część akcji Techmadex stanowiących własność Emitenta została zbyta na rzecz Techmadex, w ten 

sposób, że: 

1. 163.319 akcji Techmadex zostało zbytych w dniu 4 czerwca 2018 r. za kwotę 633.677,72 zł, w 

ramach realizacji przez Emitenta uprawnienia do zbycia akcji na rzecz Techmadex na 

podstawie Regulaminu Skupu Akcji Własnych w celu zaoferowania pracownikom, 

ogłoszonego przez Techmadex w dniu 25 maja 2018 r., 

2. 515.825 akcji Techmadex zostało zbytych w dniu 11 czerwca 2018 r. za kwotę 2.001.401,00 

zł, w ramach realizacji przez Emitenta uprawnienia do zbycia akcji na rzecz Techmadex na 

podstawie Regulaminu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia, ogłoszonego przez 

Techmadex w dniu 4 czerwca 2018 r. 

Emitent zbył ww. akcje na rzecz Techmadex za cenę 3,88 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 

2.635.078,72 zł. Cena skupu akcji Techmadex za kwotę 3,88 zł została ustalona przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Techmadex w dniu 15 maja 2018 r.  

Pozostałe 94.183 akcje Techmadex stanowiące własność Emitenta zostały zbyte na rzecz Pana 

Dariusza Gila w dniu 11 czerwca 2018 r. za kwotę 3,88 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 

365.430,04 zł. 

Na skutek powyższego, Emitent zbył 773.327 akcji Techmadex za kwotę 3,88 zł za jedną akcję, za 

łączną kwotę 3.000.508,76 zł, z czego kwota 2.996.000,00 zł została uregulowana w drodze 

przeniesienia na Emitenta własności nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Migdałowej 87 

oraz Migdałowej 91, a kwota 4.508,76 zł zostanie uregulowana w gotówce. 


