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Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 3 marca 2021 roku zawarł z Novavax,
Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych _"Novavax"_ umowę ramową _"Umowa
Ramowa"_, na podstawie której Spółka przy udziale Novavax podejmie działania związane
z transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu kandydata na szczepionkę na
COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 oraz przeprowadzi w zakładzie Spółki próby
techniczne procesu w skali komercyjnej. Umowa Ramowa obowiązuje do 31 grudnia 2023.
Jednocześnie Spółka informuje, iż wraz z zawarciem Umowy Ramowej strony uzgodniły
zakres oraz budżet prac zleconych Spółce w celu przeprowadzenia transferu technologii
oraz produkcji serii technicznych antygenu białkowego NVX-CoV2373. Działania te są
standardowymi w przypadku rozpoczynania współpracy w zakresie wytwarzania
kontraktowego. Zakres zleconych prac w ramach pierwszego zamówienia obejmuje transfer
technologii od Novavax do Spółki. Ponadto zakres obejmuje: kwalifikację metod
analitycznych po transferze, łącznie z wdrożeniem przenoszonych metod i dokumentacji
związanej z procesem wytwórczym do systemu jakości Spółki, wyprodukowanie jednej serii
technicznej i jednej serii testowej, będącej potwierdzeniem powtarzalności w produkcji
serii, produktu w zakładzie Spółki.
Spółka szacuje, że do realizacji pierwszego zamówienia nie są wymagane żadne istotne
inwestycje. Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego
wynagrodzenia, które Spółka otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem.
Według najlepszej wiedzy i estymacji Spółki, proces transferu technologii i jego
weryfikacja zostaną zakończone w pierwszej połowie 2021 r.
Intencją stron Umowy Ramowej jest, w przypadku kontynuacji współpracy produkcyjnej,
możliwość włączenia zakładu Spółki w łańcuch wytwórczy Novavax w zakresie
komercyjnego wytwarzania substancji czynnej dla Novavax. Będzie to wymagało
dodatkowych uzgodnień dotyczących kwestii technicznych, finansowych, jakościowych
oraz harmonogramowych.
Umowa Ramowa nie określa minimalnych wielkości zamówień, przy czym określa zakres
prac ustalonych w ramach pierwszego zamówienia. Jednocześnie Novavax zachowuje
prawo do rozwiązania Umowy Ramowej w całości lub w części, w dowolnym momencie
bez podawania przyczyny. Ponadto, zgodnie z Umową Ramową, podjęcie przez Spółkę
ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w obszarze wytwarzania szczepionek na
COVID-19 będzie wymagało uprzedniej zgody Novavax. Jednocześnie Spółka informuje o
zakończeniu przez Spółkę współpracy z Vaxine Pty Ltd., o której to współpracy Spółka

informowała w raportach bieżących: nr 34/2020 z 14 września 2020 r.; nr 42/2020 z dnia 29
października 2020 r.; nr 45/2020 z 30 listopada 2020 r.
Jednocześnie Spółka informuje, iż na podstawie podpisanej Umowy Ramowej, na tym
etapie jest za wcześnie na określenie docelowej skali współpracy nawiązanej z Novavax
oraz docelowego zakresu prac, które ostatecznie będą realizowane, a tym samym na
oszacowanie wpływu rozpoczętej współpracy z Novavax na wyniki finansowe Spółki. Takie
oszacowanie będzie możliwe po uzgodnieniu przez partnerów warunków umowy
komercyjnej. W ocenie Zarządu, Spółka posiada odpowiedni zespół, doświadczenie
produkcyjne, wiedzę oraz technologię wraz linią produkcyjną, które pozwalają na realizację
prac zleconych przez Novavax.
Bazując na ustalonych w Umowie Ramowej warunkach, w ocenie Zarządu prace
realizowane przez Spółkę będą miały umiarkowanie pozytywny wpływ na wyniki Spółki,
jak również wesprą wdrożenie strategicznych planów Spółki.
Novavax jest firmą biotechnologiczną zaangażowaną w dostarczanie nowych produktów,
które wykorzystują jej własną, innowacyjną, opatentowaną technologię rekombinowanych
szczepionek nanocząsteczkowych w celu zapobiegania szerokiej gamie chorób zakaźnych.

