
Sprawozdanie Zarządu z działalności  MABION S.A. za rok 2017

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze.

Przekazuję na Państwa ręce raport z działalności Spółki Mabion S.A. za rok 2017, który był dla nas istotny z punktu widzenia
zakończenia z sukcesem rozwoju naszego podstawowego projektu MabionCD20. Mabion S.A. jest pierwszą polską spółką
biotechnologiczną, która zakończyła badanie III fazy leku biopodobnego, potwierdzając jego skuteczność i bezpieczeństwo.
Obecnie finalizujemy kwestie związane ze złożeniem wniosku rejestracyjnego do EMA.

W 2017 przyjęliśmy długoterminową strategię rozwoju produktów leczniczych, która zakłada rozwój kolejnych leków opartych
o przeciwciała monoklonalne, w tym pierwsze leki innowacyjne. Podjęliśmy również decyzję dotyczącą dalszego rozwoju
MabionCD20. Badania przedkliniczne potwierdziły wysokie prawdopodobieństwo uzyskania efektywności rituximabu
skojarzonego z terapiami stosowanymi w leczeniu stwardnienia rozsianego. Prowadzimy prace związane z przygotowaniem
procedury klinicznej. Złożyliśmy wniosek patentowy dla opracowanej przez siebie terapii na terenie Europy z możliwością jej
rozszerzenia w skali całego świata. Projekt ten optymalizuje ryzyko, przy efektywnym wykorzystaniu naszych zasobów oraz
doświadczenia. To unikalna szansa rynkowa, którą planujemy wykorzystać w drodze po światowy rynek warty około 20 mld
dolarów. 

W 2017 roku Zarząd Spółki podjął bardzo intensywne działania zmierzające do zapewnienia stabilnego finansowania, zarówno
bieżącej działalności operacyjnej Spółki, jak i umożliwiające dalszą realizację strategicznych celów Mabion S.A. Spółka pozyskała
kredyt bankowy oraz kolejne dotacje z środków unijnych. To nasz mocny atut, z którego zamierzamy również korzystać
w bieżącym roku obrotowym.

Niedawno pozyskaliśmy dodatkowo ponad 174 milionów złotych finansowania, od nowych akcjonariuszy wśród których są Polski
Fundusz Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i specjalistyczne fundusze z USA. 

Mijający rok to również intensywne rozmowy oraz prace zmierzające do sfinalizowania ofert partneringowych na kraje spoza
Unii Europejskiej dla MabionCD20. Pragnę Państwa zapewnić, że procesy te przebiegają po naszej myśli i żywię głęboką nadzieję,
że już wkrótce będziemy mogli podzielić się z Państwem szczegółowymi informacjami w tym zakresie.

Szanowni Państwo, Mabion S.A. jest obecnie organizacją o stabilnej sytuacji finansowej, z jasno zdefiniowanymi celami
strategicznymi, posiadającą odpowiednie zasoby, kompetencje i możliwości, by już wkrótce dołączyć do wiodących firm
biotechnologicznych rozwijających i produkujących leki biopodobne i innowacyjne. Jestem przekonany, że jesteśmy to w stanie
zrealizować, a tym samym maksymalizować naszą wartość rynkową i korzyści dla Akcjonariuszy. 

Dziękuję za Państwa zaangażowanie i zaufanie. Życzę nam wszystkim sukcesów i zapraszam do lektury raportu. 
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