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48.  Przejęcie i zbycie 

 W dniu 2 czerwca 2017 roku mBank S.A. podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji 
mLocum S.A. na rzecz Archicom S.A. Po spełnieniu warunków zawieszających w dniu 31 lipca 2017 roku 
zbyte zostało 14 120 880 akcji stanowiących 51% udziału w kapitale zakładowym mLocum S.A. Zbycie 

pozostałych 8 026 120 akcji stanowiących 28,99% udziału w kapitale zakładowym mLocum S.A. nastąpi nie 
później niż 30 czerwca 2020 roku. Od dnia 31 lipca 2017 roku posiadane przez Bank udziały w mLocum 
prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Inwestycje w jednostki stowarzyszone”. 

Transakcja sprzedaży jest wyrazem koncentracji Grupy mBanku S.A. na jej podstawowej działalności 
finansowej, a sprzedaż akcji mLocum S.A. do wiodącej firmy z branży pozwoli dodatkowo lepiej 
wykorzystać jej potencjał i realizować cele biznesowe na ogólnopolskim rynku. 

 W dniu 22 czerwca 2017 roku został zarejestrowany Future Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

(„Fundusz”), w którym mBank S.A. objął 400 000 sztuk certyfikatów inwestycyjnych, stanowiących 100% 
emisji, o łącznej wartości 221 200 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Bank posiadał 100% certyfikatów 
wyemitowanych przez Fundusz, w związku z tym rozpoczął konsolidację Funduszu począwszy od czerwca 

2017 roku. W sierpniu 2017 roku nastąpiło podwyższenie kapitału Funduszu o kwotę 2 216 tys. zł. Na dzień 
31 grudnia 2017 roku Bank posiadał 98,04% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, a pozostałe 1,96% 
stanowiło własność udziałowców mniejszościowych. Organem zarządzającym Funduszem jest Quercus 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 W dniu 27 listopada 2017 roku mBank S.A. oraz spółka zależna mBanku S.A. mFinanse S.A. 
("mFinanse"), zawarły warunkową umowę, na podstawie której mBank zobowiązany jest do sprzedaży 
100% tj. 100 000 akcji w spółce Latona S.A. na rzecz Phoebe IVS z siedzibą w Danii, a następnie 
mFinanse zobowiązana jest do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa mFinanse na rzecz 
spółki Latona S.A. Zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi wydzieloną działalność, w ramach 

której na podstawie umów agencyjnych mFinanse wykonuje jako agent ubezpieczeniowy czynności 
pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie grupowych umów ubezpieczenia. Finalizacja transakcji 
planowana jest na pierwszy kwartał 2018 roku, po spełnieniu się warunków zawieszających 
wskazanych w umowie, które są standardowe przy tego typu transakcjach. W chwili sprzedaży Latona 
S.A. należeć będzie do nabywcy.  

 


