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Treść raportu:           

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje o nabyciu 10% akcji MAWILUX Spółka Akcyjna z/s w Ładach w 

wyniku realizacji dwóch umów zawartych w dniu 18.07.2016r. z dwoma osobami fizycznymi: Panem 

Włodzimierzem Macioł i Panem Markiem Michałem Lukstaedt.    

Na mocy umów zawartych w dniu 18.07.2016r. ELEKTROTIM S.A. staje się właścicielem 104.052 akcji 

imiennych MAWILUX S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 10% udziału w kapitale 

zakładowym MAWILUX S.A. oraz 10% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Cena za 1 akcję 

wyniosła 3,80 zł. Łącznie za 104.052 akcje spółka ELEKTROTIM S.A. zapłaci 395.397,60 zł.   

W latach 2010-2014 spółka ELEKTROTIM S.A. stała się właścicielem 936.468 akcji imiennych MAWILUX 

S.A., co stanowiło 90% udziału w kapitale zakładowym MAWILUX S.A. oraz 90% łącznej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu.   

Po dokonaniu w dniu 18.07.2016r. przedmiotowych transakcji spółka ELEKTROTIM S.A. stała się 

właścicielem 1.040.520 akcji imiennych MAWILUX S.A., co stanowi 100% udziału w kapitale 

zakładowym MAWILUX S.A. oraz 100% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu   

Nie występują powiązania pomiędzy ELEKTROTIM S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 

ELEKTROTIM S.A. a osobami zbywającymi aktywa.   

Nabyte aktywa są finansowane ze środków własnych ELEKTROTIM S.A.   

Nabyte akcje stanowią inwestycję długoterminową.  

Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, że MAWILUX S.A. jest Spółką, której główny przedmiot działalności 

to realizacja inwestycji lotniskowych związanych z budową, modernizacją i konserwacją systemów 

lotniskowych takich jak: systemy oświetlenia nawigacyjnego, systemy transportu bagażu, 

instrumentalne systemy lądowania (ILS), radiolatarnie, systemy radarowe i antenowe, instalacje 

elektryczne nn, SN i teletechniczne.  

Tym samym w wyniku dokonanych transakcji spółka ELEKTROTIM S.A. stała się jedynym 

akcjonariuszem spółki MAWILUX S.A., a nabyte w latach 2010-2016 aktywa zostały uznane za aktywa 

o znacznej wartości, ponieważ łączna wartość akcji stanowi powyżej 10% kapitałów własnych 

ELEKTROTIM S.A.            


