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Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 marca 2021 r. Spółka otrzymała od 

trzech znaczących akcjonariuszy Spółki, tj. Glatton sp. z o.o., Twiti Investments Limited oraz 

Polfarmex S.A. (razem "Akcjonariusze"), nieodwołalne i bezwarunkowe deklaracje udziału 

w procesie budowania księgi popytu oraz złożenia zapisów na akcje serii U ("Akcje Nowej 

Emisji") emitowane oraz oferowane przez Spółkę na podstawie uchwały emisyjnej podjętej 

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 lutego 2021 r. ("Uchwała 

Emisyjna"). Zapisy na akcje w ramach subskrypcji mają zostać złożone przez Akcjonariuszy 

po zakończeniu prowadzonego przez Spółkę procesu budowania księgi popytu, o którego 

rozpoczęciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 19/2021 z dnia 4 marca 2021 r., po 

cenie emisyjnej Akcji Nowej Emisji ustalonej na zasadach wynikających z Uchwały 

Emisyjnej. Jednocześnie, Spółka informuje, że otrzymała szczegółowe informacje od 

Akcjonariuszy, tj. od: (i) Glatton sp. z o.o., która zadeklarowała opłacenie ceny emisyjnej za 

Akcje Nowej Emisji wyłącznie w drodze jej potrącenia z całością lub częścią wierzytelności 

Glatton w łącznej wysokości 5.000.000,00 PLN z tytułu umowy pożyczki zawartej ze Spółką 

w dniu 12 sierpnia 2020 r.; (ii) Twiti Investments Limited, która zadeklarowała opłacenie 

ceny emisyjnej za Akcje Nowej Emisji w drodze jej potrącenia z całością lub częścią 

wierzytelności w łącznej wysokości 11.200.000,00 PLN z tytułu umów pożyczek zawartych 

ze Spółką w dniach 12 sierpnia 2020 r. oraz 5 lutego 2021 r., oraz gotówką w kwocie 

5.000.000,00 PLN; oraz (iii) Polfarmex S.A., która zadeklarowała opłacenie ceny emisyjnej 

za Akcje Nowej Emisji gotówką w kwocie 1.980.000 PLN. O udzieleniu pożyczek przez 

Glatton sp. z o.o. i Twiti Investments Limited oraz możliwości ich spłaty w drodze konwersji 

na Akcje Nowej Emisji Spółka informowała w raportach bieżących nr 31/2020 z dnia 12 

sierpnia 2020 r. oraz nr 5/2021 z dnia 5 lutego 2021 r., przy czym zapisy na Akcje Serii U 

mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Potrącenie wierzytelności Glatton i 

Twiti z tytułu pożyczek, o których mowa powyżej nastąpi z wierzytelnością Spółki z tytułu 

otrzymania od Glatton i Twiti ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji ustalonej na zasadach 

wynikających z Uchwały Emisyjnej, będącą tą samą ceną emisyjną dla wszystkich zapisów 

na Akcje Nowej Emisji.  

 

 


