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Zakończona sukcesem emisja akcji serii U oraz nawiązana współpraca
z Novavax motywami weryfikacji strategii finansowania Mabion
Zarząd Mabion analizuje zasadność przeprowadzenia kolejnej emisji akcji
i odwołuje NWZ zwołane na dzień 22 marca 2021
W dniu 16 marca Zarządu spółki Mabion S.A. podjął uchwałę o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na 22 marca 2021 r., na którym akcjonariusze mieli głosować nad uchwałą
dotyczącą emisji akcji serii V.
- Decyzję o odwołaniu NWZ podjęliśmy w związku z wystąpieniem nowych okoliczności, w tym
zakończoną z sukcesem emisją akcji serii U i nawiązaniem współpracy z firmą Novavax przy produkcji
szczepionki na COVID-19, która potencjalnie może przynieść dodatkowe wpływy finansowe. Te czynniki
same w sobie sprzyjają naszej sytuacji finansowej, a dodatkowo potencjalnie umożliwią Mabionowi
skorzystanie z kolejnych zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Biorąc pod uwagę nowe korzystne
okoliczności przystępujemy do weryfikacji wcześniej przyjętych założeń strategii finansowania dla
spółki Mabion, w tym planów związanych z kolejną emisją akcji – mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek
Zarządu Mabion S.A. – Przyszłą decyzję o przeprowadzeniu lub rezygnacji z planowanej emisji akcji serii
V chcemy podjąć po dokładnym przeanalizowaniu obecnych potrzeb finansowych i możliwych opcji
pozyskania kapitału ze źródeł innych niż emisja akcji. Jesteśmy obecnie w zdecydowanej lepszej sytuacji
finansowej niż kilka tygodni temu, gdy zwoływaliśmy NWZ, dlatego chcemy teraz w naszej strategii
finasowania uwzględnić opcje dotychczas niedostępne dla spółki, jednocześnie dbając o naszych
akcjonariuszy i efektywność wykorzystania kapitału, który nam powierzyli – dodaje Adam
Pietruszkiewicz.
Po objęciu akcji serii U przez inwestorów, do spółki wpłynie ponad 117 mln zł w gotówce oraz
dodatkowo pożyczki od akcjonariuszy w kwocie ponad 16 mln zł zostaną skonwertowane na akcje serii
U. Wpływy z emisji uzupełnione innymi, potencjalnymi źródłami finansowania pozwolą na dalsze
finansowanie zaawansowanych badań związanych z lekiem MabionCD20 oraz inwestycje w rozbudowę
mocy produkcyjnych spółki w związku z planowaną produkcją przez Mabion kandydata na szczepionkę
przeciw COVID-19 w ramach współpracy z amerykańską firmą Novavax.
- Chciałbym podkreślić, że środki pozyskanie z emisji akcji serii U, a także zawarcie umowy z Novavax
umożliwiają nam teraz dostęp do dodatkowych, dotychczas niedostępnych źródeł finansowania. Po
spełnieniu warunków określonych w przyszłej umowie powinniśmy mieć możliwość uruchomienia
deklarowanego przez PFR finansowania dłużnego w wysokości 30 mln zł. Prowadzimy również rozmowy
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczące dostosowania obowiązującej umowy kredytowej na
kwotę 30 mln euro (ok. 138 mln zł) do obecnej strategii spółki. Możemy mieć również możliwość
wykorzystania przyznanego grantu w wysokości ok. 63 mln zł z programu Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Ponadto w dotychczasowej strategii finansowania nie uwzględnialiśmy
potencjalnych przepływów operacyjnych wynikających ze współpracy z Novavax. Pomyślne
zakończenie prób technicznych i testowych umożliwi rozpoczęcie szerszej współpracy w zakresie
produkcji szczepionki w skali komercyjnej, która może generować dodatnie przepływy operacyjne w
najbliższych latach – mówi Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu i CFO Mabion S.A.

Informacja o decyzji Zarządu w sprawie przeprowadzeniu emisji akcji serii V i zwołania Walnego
Zgromadzenia Spółki, które będzie rozważało podjęcie uchwały w tym zakresie, zostanie podana w
późniejszym terminie w formie raportu bieżącego.

***
O Mabion S.A.
Mabion jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną rozwijającą przeciwciała monoklonalne, której głównym
celem jest opracowywanie, produkcja i sprzedaż leków biopodobnych na szeregu rynków regulowanych. Mabion
został utworzony w marcu 2007 roku przez cztery krajowe firmy farmaceutyczne: Celon Pharma z Łomianek,
jednego z czołowych producentów leków stosowanych w terapiach specjalistycznych, w tym onkologicznych w
Polsce, Polfarmex z Kutna, krajowego lidera na rynku leków wydawanych na receptę, IBSS Biomed z Krakowa,
największego w Polsce i liczącego się w Europie producenta szczepionek oraz Genexo z Warszawy firmy
działającej na rynku leków i wyrobów medycznych, głównie w dziedzinie diabetologii. Mabion tworzyły także dwa
podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii: BioCentrum i Biotech Consulting.
Głównym projektem Spółki jest MabionCD20. Spółka prowadzi rejestrację w ramach scentralizowanej procedury
na wszystkich rynkach europejskich w partnerstwie z Viatris (dawniej Mylan) - jedną z największych firm
farmaceutycznych na świecie. Kolejnym średniookresowym celem Spółki jest wprowadzenie MabionCD20 na
rynek amerykański.
Od 2013 roku Mabion jest notowany na głównym rynku GPW. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.
Więcej informacji: www.mabion.eu
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