KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
5 / 2021
Data sporządzenia:
2021-02-05
Skrócona nazwa emitenta
MABION S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki z Twiti Investments Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 5 lutego 2021 r. zawarł z Twiti
Investments Ltd. - podmiotem powiązanym i akcjonariuszem posiadającym 17,33% udziału
w kapitale zakładowym Spółki _"Pożyczkodawca"_, umowę pożyczki w łącznej kwocie do
10 mln zł _"Pożyczka"_. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie umowy
pożyczki.
Pożyczka może być wypłacana w transzach, w kwotach oraz terminach ustalonych przez
strony w osobnym harmonogramie wypłat, przy czym Pożyczkodawca będzie wypłacał
każdorazowo transzę na pisemne wezwanie Pożyczkobiorcy. Umowa pożyczki nie określa
celu przeznaczenia środków finansowych, przy czym zamiarem Spółki jest przeznaczenie
pozyskanych środków na pokrycie bieżących wydatków.
Oprocentowanie pożyczki zostało uzgodnione na warunkach rynkowych jako
oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Pożyczka
może zostać spłacona w drodze konwersji na akcje zwykłe na okaziciela serii U, które
Zarząd Spółki planuje wyemitować zgodnie z raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 27
stycznia 2021 roku lub w formie pieniężnej nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.
Powyższe uzgodnienia stanowią kolejny etap realizacji deklaracji wspierania Spółki przez
kluczowych akcjonariuszy złożonych przez nich w listach wspierających dostarczonych
Spółce.
Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego Spółka jest również
stroną innych umów pożyczek z głównymi akcjonariuszami, tj. umowy pożyczki z Glatton
sp. z o.o. z dnia 15 lipca 2020 r. w kwocie 15 mln zł na zrefinansowanie kredytu
rewolwingowego od Santander Bank Polska S.A. _raport bieżący nr 30/2020 z dnia 15 lipca
2020 roku, aneks z dnia 10 grudnia 2020 roku – raport bieżący nr 46/2020_ oraz umów
pożyczek z Twiti Investments Ltd. i Glatton sp. z o.o. z dnia 12 sierpnia 2020 r. do łącznej
kwoty 15 mln zł _raport bieżący nr 31/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku_.

