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Treść raportu: 

         

 

Zarząd Mabion S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje o otrzymaniu od Twiti Investments 

Limited z siedzibą w Nikozji zawiadomienia z dnia 5 lipca 2016 roku o zmianie stanu 

posiadania akcji Emitenta o następującej treści: 

 

"Działając zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej [...] Twiti Investments Limited z siedzibą w Nikozji _Twiti Investments_ 

zawiadamia, że jego udział - w wyniku objęcia 200 000 akcji serii O Mabion S.A. 

_"Spółka"_ oraz rejestracji w dniu 4 lipca 2016 r. podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w wyniku emisji akcji serii O - zwiększył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w 

Spółce w stosunku do udziału ujawnionego w zawiadomieniu opublikowanym raportem 

bieżącym Mabion S.A. nr 10/2013 z dnia 29 maja 2013 r., równego 20,45% w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Przed objęciem akcji serii O i zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

Twiti Investments posiadał 2 294 457 akcji Mabion S.A., stanowiących 19,95% jej kapitału 

zakładowego Spółki i był uprawniony do 2 868 757 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, co stanowiło 21,95% ogólnej liczby głosów, w tym: 574 300 akcji imiennych 

uprzywilejowanych, stanowiących 4,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 

1 148 600 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 8,79% 

ogólnej liczby głosów oraz 1 720 157 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 14,96% 

kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 720 157 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 13,16% ogólnej liczby głosów. 

 

Na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia Twiti Investments posiada 2 494 457 akcji 

Spółki, co stanowi 21,14% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 3 068 757 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 22,95% ogólnej liczby 

głosów, w tym: 574 300 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 4,87% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do 1 148 600 głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki, co stanowi 8,59% ogólnej liczby głosów oraz 1 920 157 akcji 

zwykłych na okaziciela stanowiących 16,27% kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniających do 1 920 157 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co 

stanowi 14,36%% ogólnej liczby głosów. 

 

Nie istnieją podmioty zależne od Twiti Investments, które posiadałyby akcje Spółki. 

 

Nie występują osoby trzecie, z którymi Twiti Investments miałby zawartą umowę, której 

przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  

 



 

Twiti Investments nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie 

terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do 

nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Mabion S.A. 

 

Twiti Investments nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do 

akcji Mabion S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne 

do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzednim." 

 


