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Zarząd Mabion S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla 

Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

("Sąd") w dniu 2 kwietnia 2021 r. zmiany Statutu Spółki w przedmiocie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki wskutek emisji akcji serii U dokonanych na podstawie 

uchwały nr 4/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lutego 

2021 r. 

 

Po dokonaniu rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.616.132,60 zł i dzieli się na 

16.161.326 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

 

- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, 

- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, 

- 450.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, 

- 450.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii D, 

- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, 

- 100.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, 

- 20.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, 

- 2.980.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii H, 

- 1.900.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii I, 

- 2.600.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii J, 

- 790.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii K, 

- 510.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii L, 

- 360.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii M, 

- 340.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii N, 

- 300.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii O, 

- 1.920.772 akcji na okaziciela, zwykłych serii P, 

- 10.000 akcji na okaziciela, zwykłych serii S, 

- 2.430.554 akcji na okaziciela, zwykłych serii U. 

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 

17.731.326 głosów.  

 

 



Zgodnie z powyższym nastąpiła zmiana § 9 ust. 1 Statutu Spółki polegająca na nadaniu mu 

następującego brzmienia: 

 

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.616.132,60 (słownie: jeden milion sześćset 

szesnaście tysięcy sto trzydzieści dwa 60/100) złotych i dzieli się na 16.161.326 (słownie: 

szesnaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji o 

wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, 

b) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, 

c) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, 

d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii D, 

e) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii E, 

f) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii F, 

g) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii G, 

h) 2.980.000 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych 

serii H, 

i) 1.900.000 (milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii I, 

j) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii J, 

k) 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii K, 

l) 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii L, 

m) 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii M, 

n) 340.000 (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii N, 

o) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy)akcji na okaziciela, zwykłych serii O, 

p) 1.920.772 (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset 

siedemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela, zwykłych serii P, 

q) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela, zwykłych serii S, oraz 

r)2.430.554 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) 

akcji na okaziciela, zwykłych serii U." 

 

Jednocześnie na podstawie uchwały nr 5/II/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 23 lutego 2021 r. Sąd zarejestrował w tym samym dniu również zmianę 

Statutu Spółki, polegającą na zmianie § 6 o następującym brzmieniu: 

 

"§6 

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) 

są: 

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z); 

- Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z); 

- Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z); 

- Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z); 

- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

20.59.Z); 



- Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z); 

- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); 

- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z); 

- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

86.90.E); 

- Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z); 

- Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 

10.86.Z); 

- Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

10.89.Z); 

- Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z); 

- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z); 

- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); 

- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.73.Z); 

-Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z); 

- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z); 

- Reklama (PKD 73.1); 

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z); 

- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 

- Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 

- Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z)".  

 


