podstawowe informacje
o Mabion

Lipiec 2021

zastrzeżenia
Niniejszy dokument („Dokument”) został opracowany przez Mabion S.A. Informacje zawarte w Dokumencie zebrano i przygotowano z
dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje pochodzące ze źródeł uznanych przez Mabion S.A. za wiarygodne.
Żadna informacja zawarta w Dokumencie nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej ani też nie jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i indywidualnie adresowana do instytucji lub jakichkolwiek innych osób,
którym Dokument zostanie udostępniony. Mabion S.A. nie gwarantuje kompletności informacji zawartych w Dokumencie oraz nie przyjmuje
odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Dokumentu. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne i
ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponosi wyłącznie podejmujący taką decyzję. Informacje zawarte w Dokumencie mogą się
zdezaktualizować, a Mabion S.A. nie zobowiązuje się do informowania o tym fakcie.
Dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu
przepisów o ofercie publicznej, propozycji nabycia, reklamy ani zaproszenia do nabycia akcji Mabion S.A.
Żaden z zapisów Dokumentu nie tworzy zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek stosunku prawnego,
którego stroną byłoby Mabion S.A.

Mabion - zintegrowana firma biofarmaceutyczna z rozwijającym się i zdywersyfikowanym portfelem
opartym o zaawansowane kompetencje w lekach biologicznych

Badania i rozwój

Rozwój kliniczny

(w fazie wstępnej i końcowej, poszerzenie i charakterystyka,
analityka, walidacja, porównywalność, podobieństwo)

(analityka, logistyka, badania immunometryczne)

Kwestie regulacyjne

Produkcja

(przygotowanie dossier, składanie wniosków, przegląd kwestii
regulacyjnych i przykładowe badanie, przegląd naukowy)

zakład certyfikowany GMP

Leki innowacyjne

Projekty w odpowiedzi
na COVID-19

program leków
sierocych CD20

leki oparte
o przeciwciała
monoklonalne

szczepionka oparta
na białku
rekombinowanym

podpisane
memorandum
of understanding

podpisany
list
intencyjny

podpisana
umowa
ramowa

Leki biopodobne i leki na receptę

MabionCD20 w
leczeniu NHL i RZS

podpisana
umowa na
wybrane kraje*

inne leki biopodobne w
trakcie rozwoju

* m.in. Australia, Nowa Zelandia, Meksyk, Ameryka Środkowa, południowa Afryka, południowo-wschodnia Azja
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zróżnicowany portfel B+R Mabion
rola Mabion

molekuła/ lek

wskazanie kliniczne

cechy

status

podejście w komercjalizacji

w fazie rejestracji w UE i w
fazie I badań klinicznych w
Stanach Zjednoczonych

aktywny business
development w UE i USA;
partnering na wybrane rynki*

produkt gotowy
do etapu klinicznego

podpisane
memorandum of
understanding

zintegrowany
deweloper i wytwórca
aktywa

rituximab
(MabionCD20)

onkologia (NHL) i
autoimmunologia (RZS)

lek biopodobny
w zatwierdzonych
terapiach

strategiczny
współwytwórca

rituximab
(MabionCD20)

choroby rzadkie
(autoimmunologia)

terapie innowacyjne

strategiczny
współwytwórca
(CMO)

szczepionka

zintegrowany
deweloper i wytwórca
aktywa

rituximab
(MabionMS)

schorzenie CNS (stwardnienie
rozsiane)

zintegrowany
deweloper i wytwórca
aktywa

cetuximab
(MabionEGFR)

zintegrowany
deweloper i wytwórca
aktywa

strategiczny
współwytwórca
(CMO)

partner
aktywo możliwe do
spartnerowania w UE i USA

Izrael

podpisana umowa ramowa
i pierwsze zamówienie na
usługi kontraktowe

partnering

terapia innowacyjna

produkt gotowy do etapu
przedklinicznego i
klinicznego

aktywny business
development

aktywo możliwe do
spartnerowania

Onkologia (rak jelita grubego
oraz rak płaskonabłonkowy
okolic głowy i szyi)

lek biopodobny
w zatwierdzonych
terapiach

optymalizacja linii
komórkowej

etap przedkomercyjny

aktywo możliwe do
spartnerowania

denosumab,
omalizumab

choroby autoimmunologiczne,
schorzenia metaboliczne i
onkologia

lek biopodobny
w zatwierdzonych
terapiach

aktywny rozwój stosownych
linii komórkowych

etap przedkomercyjny

zidentyfikowani potencjalni
partnerzy

mAb

TBA

terapia innowacyjna

w trakcie negocjacji

podpisany list intencyjny

COVID-19

terapia innowacyjna

* m.in. Australia, Nowa Zelandia, Meksyk, Ameryka Środkowa, południowa Afryka, południowo-wschodnia Azja

USA

Niemcy
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podstawowe informacje korporacyjne
▪

▪

Zarząd
‒

Krzysztof Kaczmarczyk – Prezes Zarządu

‒

Sławomir Jaros – Członek Zarządu, CSO

‒

Adam Pietruszkiewicz – Członek Zarządu

‒

Grzegorz Grabowicz – Członek Zarządu, CFO

Rada Nadzorcza
‒

Robert Koński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Niezależny

‒

Maciej Wieczorek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej

‒

Józef Banach – Członek Niezależny Rady Nadzorczej

‒

David John James – Członek Niezależny Rady Nadzorczej

‒

Wojciech Wośko – Członek Rady Nadzorczej

‒

Sławomir Kościak – Członek Niezależny Rady Nadzorczej

‒

Zofia Szewczuk – Członek Niezależny Rady Nadzorczej

Mabion S.A. powstała w 2009 r. (rejestracja w KRS w dniu 29 października 2009 r.) z przekształcenia Mabion sp. z o.o.
Siedzibą spółki jest Konstantynów Łódzki, ul. gen. Mariana Langiewicza 60, 95-050.
Mabion S.A. nie tworzy grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Spółka sporządza sprawozdania zgodnie z MSR.

Polityka dywidendy
W okresie ostatnich 5 lat obrotowych Spółka nie wypłacała dywidendy. Zarząd Spółki dostosowuje politykę dywidendową do aktualnej sytuacji gospodarczej i
ekonomicznej Spółki, uwzględniając zakres koniecznych inwestycji. Obecnie Spółka znajduje się na etapie rozwoju i celowe wydaje się zatrzymanie ewentualnego
zysku w Spółce.
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akcjonariat i struktura kapitału
struktura akcjonariatu – udział w głosach

▪

Twiti Investments
Limited
18%

▪

Liczba akcji wyemitowanych przez Mabion S.A. wynosi 16.161.326, w tym:
‒

1.570.000 akcji imiennych uprzywilejowanych w ten sposób, że każda z nich
uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu

‒

14.591.326 akcji zwykłych na okaziciela

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki
wynosi 17.731.326 głosów.

Maciej Wieczorek
(poprzez Glatton
sp. z o.o. oraz
Celon Pharma)*
12%

pozostali
50%

Polfarmex S.A.
11%
Investors TFI**
9%
* Maciej Wieczorek posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o. i
pośrednio, poprzez Glatton Sp. z o.o., 66,67% w kapitale zakładowym Celon Pharma S.A.
oraz 75,01% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A.
** Na podstawie wykazu akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Mabion S.A. w dniu 15.06.2020 roku oraz zawartych umów objęcia akcji serii U Spółki.
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kalendarz wydarzeń korporacyjnych 2021

data

wydarzenie

23.02.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

03.03.2021

webinar inwestorski – podpisanie umowy ramowej z Novavax

30.04.2021

publikacja raportu rocznego za 2020 r.

20.05.2021

publikacja raportu kwartalnego za 1Q 2021 r.

22.06.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

24.06.2021

konferencja inwestorska GPW Innovation Day

16.09.2021

publikacja raportu półrocznego za 1H 2021 r.

18.11.2021

publikacja raportu kwartalnego za 3Q 2021 r.
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Mabion S.A.
Kompleks Naukowo-Przemysłowy
Biotechnologii Medycznej

Dziękujemy!

ul. gen. M. Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki
tel: +48 42 207 78 90

kontakt IR - cc group
Piotr Owdziej
tel: +48 22 440 1 440
mail: piotr.owdziej@ccgroup.pl
Katarzyna Mucha
tel: +48 22 440 1 440
mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

8

