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Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 zawierającego uchwałę Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Mabion SA _"Spółka"_ z dnia 30 września 2015 roku w sprawie
upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego, Spółka informuje, iż Zarząd Spółki w dniu 22 grudnia 2015 roku działając na
podstawie art. 446 KSH oraz § 9a ust.1 Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji
serii N z wyłączeniem prawa poboru.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.116.000,00 PLN do kwoty nie
mniejszej niż 1.116.000,10 PLN i nie większej niż 1.150.000,00 PLN, to jest o kwotę nie
niższą niż 0,10 PLN i nie wyższą niż 34.000,00 PLN w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie
więcej niż 340.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN
każda. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi i będą uczestniczyć w dywidendzie od
dnia 1 stycznia 2015 r., chyba że podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją
akcji serii N zostanie zarejestrowane po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2015 _wówczas akcje serii N będą po raz
pierwszy uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r._. Cena emisyjna akcji serii
N wynosi 47 PLN za jedną akcję. Każda akcja upoważnia do jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Uchwała stanowi, iż zgodnie z art. 447 § 1 KSH oraz §9a ust. 3 Statutu Spółki, w związku z
uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej, pozbawia się w całości dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N. Emisja akcji serii N nastąpi w formie subskrypcji
prywatnej w rozumieniu przepisów KSH. Akcje serii N zostaną zaoferowane do objęcia
podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku oferta
objęcia nie może zostać skierowana do więcej niż 149 podmiotów. Umowy o objęcie akcji
serii N zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2015 r.
Zarząd dokona wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółki oraz ofertą akcji serii N, w szczególności czynności niezbędnych do dopuszczenia i
wprowadzenia akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmieniony został § 9
ust. 1 Statutu Spółki. Obecne i dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółka
przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Nie sporządzono tekstu
jednolitego Statutu.
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