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Treść raportu: 

         

 

Zarząd Mabion S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 roku Pan 

Maciej Wieczorek pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki złożył z dniem 14 grudnia 2016 

roku rezygnację z pełnionej funkcji oraz ze składu Zarządu. Powodem rezygnacji jest 

zakończenie etapu rozwoju Spółki, którego zwieńczeniem było podpisanie umowy 

partneringowej dla MabionCD20 na UE i kraje bałkańskie oraz liczne inne obowiązki 

zawodowe.  

 

Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Maciej Wieczorek będzie nadal uczestniczył w 

strategicznych decyzjach Spółki, a podczas najbliższego walnego zgromadzenia Spółki 

zostanie zgłoszony do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Pan Maciej Wieczorek 

obejmie również kierownictwo Scientific&Advisory Board Spółki - organu towarzyszącego 

Radzie Nadzorczej złożonego z osób z osiągnięciami naukowymi w obszarze działania 

Mabionu, który będzie nakreślać strategiczne kierunki rozwoju portfela i wykorzystania 

technologii w najbliższych latach. 

Ponadto w dniu 14 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie 

powołania z dniem dzisiejszym Pana Artura Chabowskiego do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki. Pan Artur Chabowski będzie odpowiedzialny za kolejny etap rozwoju 

Spółki i dokona przeglądu potencjalnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój 

Spółki, co może w szczególności obejmować pozyskanie partnerów biznesowych w USA, 

pozyskanie finansowania na rynkach zagranicznych oraz notowanie Spółki na jednej z giełd 

w innym kraju europejskim lub w USA. 

Informacje o Panu Arturze Chabowskim 

Pan Artur Chabowski jest specjalistą z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie 

międzynarodowej bankowości inwestycyjnej. Zrealizował wiele międzynarodowych 

transakcji fuzji i przejęć, pozyskania finansowania na rynku kapitałowym w Polsce i innych 

krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Swoją karierę zaczynał jako radca w Ministerstwie 

Przekształceń Własnościowych, a następnie pracował m.in. jako wicedyrektor w CAIB 

Financial Advisers S.A., dyrektor w KPMG Polska Sp. z o.o., dyrektor w ABN AMRO 

Corporate Finance _Polska_ Sp. z o.o. Do grudnia 2015 roku pełnił funkcję prezesa zarządu 

w spółce biotechnologicznej Petsulina S.A. 

Jako prezes firmy Acadia Sp. z o.o. S.K.A., która istnieje na rynku od 2004 roku, zajmuje 

się doradztwem inwestycyjnym. Pan Artur Chabowski sprawuje także funkcję prezesa 

zarządu w spółce z branży biotechnologicznej Plantaegis S.A. Jest również członkiem wielu 

rad nadzorczych oraz jednym ze współzałożycieli Fundacji Cambridge PYTHON, 

promującej przedsiębiorczość akademicką i komercjalizację nauki wzorowaną na metodach 

wypracowanych na Uniwersytecie w Cambridge.  

 



Pan Artur Chabowski jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki 

Warszawskiej, odbył też studia podyplomowe na Uniwersytecie w Princeton na Wydziale 

Stosunków Międzynarodowych i Administracji Publicznej imienia prezydenta W. Wilsona. 

Pan Artur Chabowski nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku 

do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako 

członek jej organu. Pan Artur Chabowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Informacja o zamiarze złożenia przez Pana Macieja Wieczorka rezygnacji z pełnienia 

funkcji Prezesa Zarządu Spółki została opóźniona w dniu 7 grudnia 2016 roku zgodnie z art. 

17 ust. 4 Rozporządzenia MAR z uwagi na fakt, iż przekazanie ww. informacji do momentu 

samego złożenia rezygnacji mogłoby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Spółki i 

prowadzoną przez nią działalność, zarówno w odniesieniu do stosunków wewnętrznych jak 

też stosunków z podmiotami zewnętrznymi, a przez to naruszyć prawnie uzasadniony interes 

Emitenta.  

 


