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Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 roku otrzymał
następujące datowane na 30 grudnia 2014 r. roku zawiadomienie:
"W imieniu własnym oraz kontrolowanych przeze mnie w 100% podmiotów: CELON
PHARMA S.A. _"Celon Pharma"_ oraz GLATTON Sp. z o.o. _"Glatton"_ informuję, że w
dniu 23 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma _podmiotu
kontrolowanego przeze mnie pośrednio_ podjęło uchwałę, na mocy której postanowiło o
wypłaceniu jedynemu akcjonariuszowi Celon Pharma, tj. spółce Glatton _podmiotowi
kontrolowanemu przeze mnie bezpośrednio_, dywidendy w wysokości 30.889 tys. zł
poprzez wydanie 813.726 akcji zwykłych na okaziciela spółki Mabion SA _"Mabion"_.
Przed wypłatą dywidendy, która nastąpiła w dniu 23 grudnia 2014 r., Glatton nie posiadała
żadnych akcji Mabion, natomiast po wypłacie ww. dywidendy posiada 813.726 akcji
Mabion stanowiących 7,53% udziału w kapitale zakładowym Mabion oraz upoważniających
do 813.726 głosów, co stanowi 6,58% ogólnej liczby głosów. Natomiast Celon Pharma
posiadała przed wypłatą dywidendy 1.434.076 akcji Mabion odpowiadających udziałowi w
kapitale zakładowym Mabion w wysokości 13,28% i upoważniających do 1.926.926 głosów,
tj. do 15,48% ogólnej liczby głosów. Po wypłacie dywidendy Celon Pharma posiada 620.350
akcji Mabion stanowiących 5,74% kapitału zakładowego Mabion, z których wynika
1.113.200 praw głosów odpowiadających 9,00% ogólnej liczby głosów. Celon Pharma oraz
Glatton nie wykluczają możliwości zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Mabion.
Mój, tj. Macieja Wieczorka, udział zarówno w kapitale zakładowym Mabion jak i ogólnej
liczbie głosów nie uległ zmianie w wyniku wypłaty przedmiotowej dywidendy. Nie istnieją
podmioty zależne od Celon Pharma posiadające akcje Mabion, natomiast jedynym
podmiotem zależnym od Glatton posiadającym akcje Mabion jest Celon Pharma. Jedynymi
podmiotami zależnymi ode mnie, tj. Macieja Wieczorka, posiadającymi akcje Mabion są
Celon Pharma oraz Glatton. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
ustawy o ofercie."

