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1 Wybrane dane finansowe
Wybrane pozycje bilansu zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski,
średniego kursu EUR z dnia 30 września 2016 roku (4,3120 PLN/EUR) oraz 31 grudnia 2015 roku (4,2615 PLN/EUR). Wybrane
pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego
zakończonego miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 roku i 9 miesięcy zakończonych 30 września
2015 roku (odpowiednio: 4,3688 PLN/EUR i 4,1585 PLN/EUR).

w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE

od 01.01.2016 od 01.01.2015 od 01.01.2016 od 01.01.2015
do 30.09.2016 do 30.09.2015 do 30.09.2016 do 30.09.2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
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w tys. EUR

0

2 727

0

656

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-6 528

-4 068

-1 494

-978

Zysk (strata) brutto

-6 524

-4 345

-1 493

-1 045

Zysk (strata) netto

-6 524

-4 324

-1 493

-1 040

-23 189

-21 654

-5 308

-5 207

-940

-10 539

-215

-2 534

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

18 119

26 782

4 147

6 440

Przepływy pieniężne netto, razem

-6 010

-5 411

-1 376

-1 301

30.09.2016

31.12.2015

30.09.2016

31.12.2015

215 192

193 547

49 905

45 418

79 980

65 911

18 548

15 467

Zobowiązania długoterminowe

99

155

23

36

Zobowiązania krótkoterminowe

29 821

12 219

6 916

2 867

135 212

127 636

31 357

29 951

1 180

1 116

274

262

11 800 000

11 160 000

11 800 000

11 160 000

-0,55

-0,39

-0,13

-0,09

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Aktywa, razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

2 Informacje o Mabion S.A.
2.1 Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki
Mabion S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Mabion”) nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

2.2 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej
W III kwartale 2016 r. nie wprowadzano zmian w strukturze Spółki.
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2.3 Opis dokonań i niepowodzeń Spółki w III kwartale 2016 r.
W dniu 15 lipca 2016 roku Spółka podjęła decyzję w zakresie ograniczenia włączania nowych pacjentów z podgrupy PK/PD
do badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 w odniesieniu do Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (RZS). Decyzja wynikała
z faktu włączenia do badania pacjentów w liczbie przekraczającej wartość niezbędną do przeprowadzenia analiz statystycznych,
o wartość zbliżoną do historycznego poziomu „drop outs”. Zarząd Spółki uruchomił procedury weryfikujące kompletność danych
klinicznych, jako informacji koniecznej do podjęcia decyzji o całkowitym zamknięciu rekrutacji w badaniu RZS. Decyzja Spółki
została opublikowana raportem bieżącym nr 21/2016.
W dniu 29 lipca 2016 roku Spółka poinformowała, że rozmowy prowadzone z trzema podmiotami z globalnym doświadczeniem
w sprzedaży, dystrybucji i ocenie leków biopodobnych w celu pozyskania wyłącznego dystrybutora do sprzedaży i marketingu
leku MabionCD20 na terenie Unii Europejskiej znajdują się nadal na zaawansowanym poziomie. Każdy z podmiotów wyrażał
duże zainteresowanie lekiem MabionCD20. Zamiarem Spółki było doprowadzenie do podpisania umowy z wybranym parterem
w ciągu najbliższych tygodni. Niniejsza informacja została opublikowana raportem bieżącym nr 22/2016.
W dniu 8 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki po analizie raportu „Analiza liczebności populacji pacjentów możliwych
do zakwalifikowania do analiz PK w badaniu MABRA PK/PD” („Raport”) podjął uchwałę o zamknięciu rekrutacji pacjentów
do podbadania MabionCD20 RZS – PK/PD. Decyzja o zamknięciu rekrutacji pacjentów do badania MabionCD20 RZS – PK/PD
wynikała z faktu, iż w wyniku porównania liczby pacjentów wymaganej do analizy statystycznej PK z liczbą pacjentów objętych
badaniem MabionCD20 RZS – PK/PD, którzy mogliby zostać poddani analizie statystycznej na dzień 8 sierpnia 2016 r., liczba
wymagana została przekroczona o około 27%. Odsetek ten przewyższył wskaźnik drop out odnotowany dla badania (21,2%),
co oznaczało, iż analiza statystyczna nie będzie zagrożona nawet jeśli wskaźnik drop out przekroczy poziom odnotowany
na dzień 8 sierpnia 2016 r. Zamknięcie rekrutacji do podbadania PK/PD było ważnym krokiem ze względu na to, że rekrutacja
do podbadania PK/PD jest trudniejsza, niż w przypadku pozostałych pacjentów RZS i na podstawie analiz tej grupy badanej
uzyskuje się jedne z podstawowych punktów końcowych badania. Decyzja Spółki została opublikowana raportem bieżącym
nr 24/2016.
W dniu 30 września 2016 r. Zarząd Mabion S.A. podjął uchwałę o zakończeniu przyjmowania pacjentów do screeningudiagnostyki kwalifikującej do udziału w badaniu MabionCD20 RZS. Biorąc pod uwagę dostępne na 30 września 2016 statystyki
można było obliczyć dotychczasowy współczynnik pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie mogą zostać poddani analizie
statycznej danych. Wynosił on około 10%. Zarząd Spółki w dniu uchwały dysponował danymi stwierdzającymi, iż liczba
pacjentów, którzy nie ukończyli jeszcze badania dodana do liczby pacjentów, którzy ukończyli już badanie i mogą zostać poddani
analizie statystycznej przekracza wymaganą protokołem liczbę 624 o 13%. Rekrutacja ostatniego pacjenta w ramach badania
klinicznego nie oznacza jego zakończenia; ostatni zrekrutowani pacjenci muszą bowiem przejść pełną procedurę badania
klinicznego m.in. podanie leku, analizy i sześciomiesięczny okres obserwacji. Decyzja Spółki została opublikowana raportem
bieżącym nr 26/2016.
W okresie sprawozdawczym Spółka Mabion prowadziła również rekrutację pacjentów w badaniu MabionCD20 – 002NHL.
Rekrutacja jest regularna i zbliżona do oczekiwanej, a badanie NHL przebiega płynnie. Najważniejszym krajem w badaniu jest
Ukraina i to dostępność pacjentów z tego kraju definiuje obecnie szybkość rekrutacji. Biorąc pod uwagę aktualne zmienne,
ostatni pacjent powinien być zrekrutowany do końca IV kwartału 2016 r.
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Poniższa tabela pokazuje przyrost liczby pacjentów w badaniu klinicznym na dzień publikacji niniejszego raportu
(15.11.2016 r.), względem dnia publikacji raportu za I półrocze 2016 r. (31.08.2016 r.).
Status badania na 31.08.2016 r.

Status badania na 15.11.2016 r.

NHL
» 91 pacjentów objętych procedurami badania klinicznego
w tym:
» 61 pacjentów po pierwszym podaniu leku

NHL
» 146 pacjentów objętych procedurami badania
klinicznego
w tym:
» 103 pacjentów po pierwszym podaniu leku

Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS)
» 965 pacjentów objętych procedurami badania
klinicznego
w tym:
» 679 pacjentów po pierwszym podaniu leku
w tym: 203 po pierwszym podaniu leku w ramach
podbadania PK/PD.

Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS)
» 993 pacjentów objętych procedurami badania
klinicznego
w tym:
» 705 pacjentów po pierwszym podaniu leku
w tym: 212 po pierwszym podaniu leku w ramach
podbadania PK/PD.
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W dniu 8 listopada 2016 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) Spółka podpisała długoterminową umowę o współpracy z Mylan
Ireland będącą w 100% spółką zależną od Mylan N. V. – wiodącej globalnej firmy farmaceutycznej. Umowa daje Mylan wyłączne
prawa do sprzedaży MabionCD20 we wszystkich krajach Unii Europejskiej i krajach bałkańskich. Ponadto na mocy umowy
Mylan będzie wspierała Spółkę w procesie rejestracji leku Mabion CD20 przez Europejską Agencję Leków.
Zgodnie z zapisami umowy i pod pewnymi warunkami, Mabion S.A. otrzyma od Mylan płatność zaliczkową w wysokości 10 mln
USD oraz dodatkowe płatności za realizację kluczowych etapów umowy w łącznej wysokości do 35 mln USD w zależności
od złożenia i zatwierdzenia dopuszczenia do obrotu i wprowadzenia na rynek preparatu w kluczowych krajach oraz należności
licencyjnych opartych na rocznych przychodach netto ze sprzedaży. Niniejsza informacja została opublikowana raportem
bieżącym nr 31/2016.

2.4 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone
sprawozdanie finansowe
W III kwartale 2016 roku nie wystąpiły inne niż wskazane w pozostałych punktach raportu czynniki i zdarzenia, w tym
o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe Spółki.

2.5 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu prognoz finansowych opublikowanych w 2010 roku (sporządzonych w związku
z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu) i o rezygnacji z podawania prognoz
wyników finansowych.

2.6 Struktura kapitału zakładowego
W dniu 4 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.150.000 złotych do kwoty 1.180.000 złotych w wyniku
emisji 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
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Na dzień 30 września 2016 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.180.000 złotych i dzielił się na 11.800.000 akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
» 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
» 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B,
» 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C,
» 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
» 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E,
» 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F,
» 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G,
» 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H,
» 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I,
» 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J,
» 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K,
» 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L,
» 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M,
» 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N,
» 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O.
Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych
akcji wynosi 13.370.000 głosów.

2.7 Struktura akcjonariatu
Według wiedzy Zarządu na dzień przekazania raportu za III kwartał 2016 roku (15 listopada 2016 r.) następujący akcjonariusze
posiadają, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Akcjonariusz z pakietem akcji ponad 5%

Liczba akcji

% kapitału
zakładowego

Liczba głosów

% głosów

1. Twiti Investments Limited

2 504 457

21,22%

3 088 757

23,10%

2. Maciej Wieczorek pośrednio, w tym poprzez:

1 624 876

13,77%

2 117 726

15,84%

1 004 526

8,51%

1 004 526

7,51%

620 350

5,26%

1 113 200

8,33%

1 437 983

12,19%

1 920 333

14,36%

4. Fundusze zarządzane przez Amathus TFI S.A

988 042

8,37%

988 042

7,39%

5. Generali OFE**

893 930

7,58%

893 930

6,69%

4 350 712

36,87%

4 361 212

32,62%

- Glatton Spółka z o.o.*
- Celon Pharma S.A.*
3. Polfarmex S.A.

Pozostali akcjonariusze

* Pan 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% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A.
(w dniu 8 listopada 2016 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Celon Pharma S.A. w krajowym rejestrze sądowym).
** Zgodnie z wykazem akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2016 roku.
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Według wiedzy Zarządu na dzień przekazania raportu za I półrocze 2016 roku (31 sierpnia 2016 r.) akcjonariuszami, którzy
posiadali, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Akcjonariusz z pakietem akcji ponad 5%

% kapitału
zakładowego

Liczba głosów

% głosów

1. Twiti Investments Limited

2 499 457

21,18%

3 078 757

23,03%

2. Maciej Wieczorek pośrednio, w tym poprzez:

1 624 876

13,77%

2 117 726

15,84%

1 004 526

8,51%

1 004 526

7,51%

620 350

5,26%

1 113 200

8,33%

1 437 983

12,19%

1 920 333

14,36%

4. Fundusze zarządzane przez Amathus TFI S.A

988 042

8,37%

988 042

7,39%

5. Generali OFE**

893 930

7,58%

893 930

6,69%

4 355 712

36,91%

4 371 212

32,69%

- Glatton Spółka z o.o.*
- Celon Pharma S.A.*
3. Polfarmex S.A.

Pozostali akcjonariusze
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Liczba akcji

* Pan Maciej Wieczorek posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o. i pośrednio poprzez Glatton Sp. z o.o.,
100% w Celon Pharma S.A.
** Zgodnie z wykazem akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2016 roku.

2.8 Władze Spółki
2.8.1

Zarząd

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia przekazania niniejszego raportu skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie i na dzień 15
listopada 2016 roku Zarząd Spółki składa się z 4 członków:
» Maciej Wieczorek – Prezes Zarządu,
» Sławomir Jaros – Członek Zarządu,
» Jarosław Walczak – Członek Zarządu,
» Artur Chabowski – Członek Zarządu.
2.8.2

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia przekazania niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie
i na dzień 15 listopada 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 członków:
» Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
» Bogdan Manowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
» Grzegorz Stefański – Członek Rady Nadzorczej,
» Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej,
» Tadeusz Pietrucha – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
» Tomasz Jasny – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
» Małgorzata Badowska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej.
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2.9 Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące
Posiadane akcje na dzień przekazania raportu
za I półrocze 2016 roku (31 sierpnia 2016 roku)

Posiadane akcje na dzień przekazania raportu
za III kwartał 2016 roku (15 listopada 2016 roku)

Maciej Wieczorek

pośrednio, za pośrednictwem spółki Glatton Sp.
z o.o. (w której posiada 100% udziału w kapitale
zakładowym) oraz spółki Celon Pharma S.A.
(w której posiada pośrednio poprzez Glatton Sp.
z o.o. 100% udziału w kapitale zakładowym)
posiada łącznie 1.624.876 akcji Spółki o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 13,77%
kapitału zakładowego Spółki i dających 15,84%
głosów na Walnym Zgromadzeniu.

pośrednio, za pośrednictwem spółki Glatton Sp.
z o.o. (w której posiada 100% udziału w kapitale
zakładowym) oraz spółki Celon Pharma S.A.
(w której posiada pośrednio poprzez Glatton Sp.
z o.o. 66,67% udziału w kapitale zakładowym)
posiada łącznie 1.624.876 akcji Spółki o wartości
nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 13,77%
kapitału zakładowego Spółki i dających 15,84%
głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Artur Chabowski

pośrednio, za pośrednictwem FL Real Investments
Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr),
w której Artur Chabowski posiada 100% udziałów
w kapitale zakładowym, posiada łącznie 29.649
akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
stanowiących 0,25% kapitału zakładowego
Spółki i dających 0,22% głosów na Walnym
Zgromadzeniu.

pośrednio, za pośrednictwem FL Real Investments
Holding Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr),
w której Artur Chabowski posiada 100% udziałów
w kapitale zakładowym, posiada łącznie 29.649
akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
stanowiących 0,25% kapitału zakładowego
Spółki i dających 0,22% głosów na Walnym
Zgromadzeniu.

bezpośrednio posiada 128 184 akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
stanowiących 1,09% kapitału zakładowego Spółki
oraz 0,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu;

bezpośrednio posiada 132.094 akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
stanowiących 1,12% kapitału zakładowego Spółki
oraz 0,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu;

pośrednio, za pośrednictwem Twiti Investments
Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której
Robert Aleksandrowicz posiada udziały
stanowiące 50% kapitału zakładowego oraz
50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej
spółki, jest akcjonariuszem Mabion i posiada
łącznie 2 499 457 akcji Spółki o wartości
nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących
21,18% kapitału zakładowego Spółki oraz
23,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

pośrednio, za pośrednictwem Twiti Investments
Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w której
Robert Aleksandrowicz posiada udziały
stanowiące 50% kapitału zakładowego oraz
50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej
spółki, jest akcjonariuszem Mabion i posiada
łącznie 2.504.457 akcji Spółki o wartości
nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących
21,22 % kapitału zakładowego Spółki oraz
23,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

pośrednio, za pośrednictwem spółki Bio-Tech
Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (w której
Tadeusz Pietrucha posiada udziały stanowiące
97% kapitału zakładowego) posiada łącznie
15.000 akcji Spółki o wartości nominalnej
0,10 PLN każda, stanowiących 0,13% kapitału
zakładowego Spółki i dających 0,22% głosów na
Walnym Zgromadzeniu.

pośrednio, za pośrednictwem spółki Bio-Tech
Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (w której
Tadeusz Pietrucha posiada udziały stanowiące
97% kapitału zakładowego) posiada łącznie
10.000 akcji Spółki o wartości nominalnej
0,10 PLN każda, stanowiących 0,08% kapitału
zakładowego Spółki i dających 0,15% głosów na
Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Robert Aleksandrowicz

Tadeusz Pietrucha
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Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od dnia przekazania raportu za I półrocze 2016 roku do dnia przekazania
niniejszego raportu nie posiadały akcji Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. nie posiadają uprawnień
do akcji Spółki.
Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące w okresie od dnia przekazania raportu za I półrocze 2016 roku do dnia przekazania
niniejszego raportu nie posiadały akcji Spółki. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. nie posiadają uprawnień
do akcji Spółki.

2.10 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej
W okresie III kwartału 2016 nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji żadne postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe, których wartość stanowi pojedynczo lub łącznie co
najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki.

2.11 Transakcje z podmiotami powiązanymi
Spółka w III kwartale 2016 roku nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

2.12 Udzielone poręczenia i gwarancje
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W III kwartale 2016 roku Spółka nie udzieliła łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu poręczeń
kredytu lub pożyczki ani też gwarancji, gdzie łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

2.13 Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Przychody w następnych okresach rozliczeniowych będą ściśle związane z prowadzonymi lub już podpisanymi kontraktami
w zakresie rejestracji i dystrybucji leku Mabion CD20. Wpływ na wysokość przychodów mogą mieć ewentualne opóźnienia
prowadzonych rozmów lub nieprzewidziane odstępstwa od harmonogramów umów już podpisanych.

2.14 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki
Spółka nie identyfikuje innych, niż wskazane wcześniej w treści raportu kwartalnego, istotnych informacji dla oceny sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki, jej wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

3 Dane kontaktowe
Nazwa (firma): Mabion Spółka Akcyjna
Siedziba: Konstantynów Łódzki
Adres: ul. gen. Mariana Langiewicza 60
95-050 Konstantynów Łódzki
Numery telekomunikacyjne: tel. +48 42 207 78 90
faks +48 42 203 27 03
Adres poczty elektronicznej: info@mabion.eu
Adres strony internetowej: www.mabion.eu

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki
Konstantynów Łódzki, dnia 15 listopada 2016 r.
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