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Treść raportu: 

         

 

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej w Prospekcie Emisyjnym Mabion S.A. 

_"Spółka"_ zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 lutego 2013 r., 

w którym wskazano, iż w sierpniu 2010 r. Spółka uzyskała zezwolenie nr 167 na 

prowadzenie działalności w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej _"Strefa", "ŁSSE"_ i 

rozpoczęła tworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w istniejącym kompleksie 

"Textorial Park" w Łodzi przy ul. Fabrycznej, Zarząd Mabion S.A. informuje, że otrzymał 

protokół po kontroli, która odbyła się w dniu 3 lutego 2016 r. i dotyczyła realizacji warunku 

tego zezwolenia w zakresie poniesienia na terenie Strefy kwalifikowanych wydatków 

inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20 mln zł w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że warunek 

udzielonego zezwolenia w zakresie poniesienia na terenie Strefy kwalifikowanych 

wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 20 mln zł - w Centrum Badawczo-

Rozwojowym Biotechnologicznych Produktów Leczniczych zlokalizowanym w Łodzi przy 

ul. Fabrycznej 17 na terenie ŁSSE, Podstrefa Łódź, Kompleks 10 - został zrealizowany. W 

ramach prowadzenia działalności na terenie Strefy Spółka ma prawo do skorzystania ze 

zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów poniesionej inwestycji, przy czym maksymalna 

wysokość kosztów kwalifikowanych _o których mowa w par. 6 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej 

przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych_ wynosi 30 mln zł. Spółka 

poniosła kwalifikowane wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości około 30 mln zł 

_wszystkie zapłacone_. Jednocześnie maksymalna intensywność regionalnej pomocy 

inwestycyjnej dla przedmiotowego zezwolenia wynosi 70%, co stanowi podstawę do 

realizacji przez Spółkę prawa do zwolnienia podatkowego do 2026 r. do wysokości 70% 

maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych.  

 

Warunkiem przedmiotowego zezwolenia na prowadzenie działalności w ŁSSE pozostałym 

do spełnienia jest utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 25 pracowników do 

końca grudnia 2016 r. Obecnie Spółka zatrudnia w Centrum przy ul. Fabrycznej 17 w Łodzi 

ponad 50 pracowników, w związku z czym w ocenie Spółki powyższy warunek zezwolenia 

zostanie również spełniony.  

 

 


