Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,
W nawiązaniu do pytań ze strony inwestorów kierowanych do Spółki, Zarząd Mabion S.A.
pragnie krótko odnieść się do tych najważniejszych.
Obecnie znajdujemy się w tzw. 120 dniu procedury rejestracyjnej naszego leku w EMA, co dla
nas oznacza bardzo intensywne prace dotyczące opracowywania odpowiedzi na pytania regulatora.
To standardowy, ale bardzo ważny element tego procesu, na którym koncentrujemy kluczowe zasoby
organizacyjne i osobowe. Zakres i przebieg prac zostały przez nas wcześniej starannie zaplanowane i
uzgodnione, a obecnie w sposób ciągły są monitorowane. Tempo prac należy uznać za bardzo dobre.
Proces jest również wspierany przez naszego partnera – firmę Mylan i zespół ekspertów, który ma już
na koncie rejestracje leków biopodobnych dla Mylana. W ocenie Zarządu obecny stopień
zaawansowania prac pozwala na podtrzymanie założeń dotyczących oczekiwanej
decyzji
rejestracyjnej dla MabionCD20 w Europie, w 2019 roku.
Zarząd Spółki zapewnia, że zgodnie z przekazywanymi dotychczas informacjami, Spółka dzięki
m.in. wsparciu głównych akcjonariuszy, posiada finansowanie zapewniające jej przeprowadzenie
procedury przed EMA, jak również bieżące funkcjonowanie oraz realizację pozostałych aktualnych
projektów.
W dniach 7-10 stycznia 2019 roku Mabion po raz kolejny brał udział w spotkanich podczas
jednej z największych na świecie konferencji farmacetycznych – 37 Annual J.P. Morgan Healthcare
Conference w San Francisco w USA. W tym roku mieliśmy rekordową liczbę spotkań, nad
przygotowaniem których pracowaliśmy od miesięcy. Spotkania te potwierdziły spore zainteresowanie
projektem MabionMS, ale też innymi projektami Spółki, które są na bardzo wczesnym etapie rozwoju
i które planujemy wspólnie rozwijać z naszymi potencjalnymi partnerami. Spotkania dotyczące
rozwoju MabionCD20 w stwardnieniu rozsianym, w ocenie Zarządu, stały na bardzo wysokim
poziomie merytorycznym, a przedmiotem analiz był zarówno potencjał rynkowy terapii, jak również
wstępne założenia rozwoju klinicznego leku. Nasza strategia ochrony patentowej spotkała się z
uznaniem. Dodatkowo, potencjalni partnerzy dostrzegli, iż Mabion poprzez samo złożenie wniosków
patentowych zyskał przewagę kilku lat nad innymi firmami, które mogłyby być zainteresowane tym
rynkiem. Spodziewamy się, że spotkania zaowocują w kolejnych miesiącach uruchomieniem
procesów due dilligence mających na celu określenie możliwości zawarcia umów z potencjalnymi
partnerami.
W opinii Zarządu, obserwowany w ostatnim czasie na giełdzie kurs akcji Mabionu nie znajduje
uzasadnienia w odniesieniu do obecnej sytuacji biznesowej Spółki, w tym tempa i stopnia
zaawansowania prac nad rejestracją leku w EMA oraz prowadzonych pracach przy pozostałych
projektach. Zarząd zdaje sobie sprawę, iż kurs akcji Spółki kształtowany jest zawsze przez wiele
różnych czynników o charakterze rynkowym i makroekonomicznym, niezależnych bezpośrednio od
Spółki.

Przy tej okazji chcielibyśmy również podkreślić, iż dokonana przez Prezesa Zarządu, Pana Artura
Chabowskiego transakcja zbycia akcji Spółki na końcu 2018 r. była tylko i wyłącznie rozliczeniem
innego zobowiązania (datio in solutum) i nie wynikała z żadnych innych przesłanek ani okoliczności, a
będące jej przedmiotem akcje Mabion zostały nabyte przez jednego z głównych akcjonariuszy Spółki.
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