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Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. datowanej na 7 grudnia 2015 roku
korekty zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta z dnia 4 grudnia 2015
roku, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 34/2015, o następującej treści:
"W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z Art.69 ust. 1 Ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 _Dz. U.
z 2005 r. Nr 184 poz.1539 z późn. zm._ Generali Powszechne Towarszystwo Emerytalne z
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B zarządzające funduszami: Generali Otwarty
Fundusz Emerytalny _dalej: "OFE"_ oraz Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny _dalej:
"DFE"_ informuje, iż w wyniku nabycia akcji Mabion S.A. w drodze objęcia akcji emisji
akcji serii M zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 listopada 2015 r, fundusze Generali OFE
i DFE posiadają powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy spółki Mabion S.A.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez Generali OFE i DFE wynosiła 600 908
szt. _słownie: sześćset tysięcy dziewięćset osiem_ akcji, co stanowiło 5,56% udziału w
kapitale akcyjnym oraz 4,86% głosów na WZA Spółki.
Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali OFE i DFE wynosi 850 908 szt.
_słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiem_ akcji, co stanowi 7,62% udziału
w obecnym kapitale akcyjnym oraz 6,68% głosów na WZA Spółki.
W perspektywie najbliższych 12 miesięcy Generali OFE i DFE nie wyklucza zwiększenia
lub zmniejszenia ilości posiadanych akcji w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej i
ekonomicznej Spółki."

