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Temat: Zawiadomienie otrzymane od Capital MBO spółka akcyjna sp. k. na podstawie art. 77 ust. 7 w 

zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej 

 

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 7 sierpnia 2017 r. 

otrzymał zawiadomienie od Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą w 

Katowicach („Zawiadamiający”), sporządzone na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 

ustawy o ofercie publicznej, o liczbie akcji nabytych przez Zawiadamiającego w wezwaniu do 

zapisywania się na sprzedaż akcji Mangata Holding S.A. oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie 

głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

 

Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 30 czerwca 2017 roku Zawiadamiający ogłosił 

wezwanie („Wezwanie”) do zapisywania się na sprzedaż 902.448 (dziewięćset dwa tysiące czterysta 

czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Mangata Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Bielsku-Białej, uprawniających do wykonywania 13,52% (trzynaście i pięćdziesiąt dwie setne 

procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W ramach Wezwania, do 

dnia 2 sierpnia 2017 roku przyjmowane były zapisy na sprzedaż akcji Mangata Holding S.A.  

 

W wyniku rozliczenia Wezwania, w dniu 7 sierpnia 2017 r., Zawiadamiający nabył 902.448 

(dziewięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela Mangata Holding 

S.A. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 180.489,60 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy), reprezentujących 13,52% (trzynaście i 

pięćdziesiąt dwie setne procenta) jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 

902.448 (dziewięćset dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) głosów stanowiących 13,52% 

(trzynaście i pięćdziesiąt dwie setne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Mangata Holding S.A. 

 

Przed rozliczeniem Wezwania, Zawiadamiający posiadał 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), które stanowiły łącznie 52,48% 

(pięćdziesiąt dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Mangata Holding S.A. i 

uprawniały do wykonywania 3.504.275 (trzy miliony pięćset cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt 

pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które to głosy stanowiły 52,48% (pięćdziesiąt 



 

 
dwa i czterdzieści osiem setnych procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Mangata Holding S.A.  

 

Na skutek rozliczenia Wezwania Zawiadamiający posiada łącznie 4.406.723 (cztery miliony czterysta 

sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcje Mangata Holding S.A. o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 881.344,60 zł (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i 

sześćdziesiąt groszy), stanowiących łącznie 66 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego 

Mangata Holding  S.A. i uprawniających do wykonywania 4.406.723 (cztery miliony czterysta sześć 

tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które to głosy 

stanowią 66 % (sześćdziesiąt sześć procent) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

Mangata Holding S.A.  

 

Jednocześnie Zawiadamiający wskazuje, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje w 

kapitale zakładowym Mangata Holding S.A.  

 

Zawiadamiający 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 Zawiadamiającego instrumentów finansowych, o 

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


