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Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje o otrzymaniu w dniu 9 maja 2018 roku od 

Macieja Wieczorka zawiadomienia z dnia 9 maja 2018 roku o zmianie stanu posiadania 

akcji Spółki na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 69a ustawy o ofercie 

publicznej […] o następującej treści:  

 

"Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 69a 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych _Dz.U. z 2018 r. poz. 512_, _dalej "Ustawa"_, zawiadamiam o zmniejszeniu 

pośrednio posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Mabion S.A. _dalej 

"Spółka"_ poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:  

Zmniejszenie pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku 

rejestracji w dniu 30 kwietnia 2018 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 

drodze emisji akcji serii P.  

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów:  

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa powyżej 

posiadałem pośrednio poprzez spółki: 

Celon Pharma S.A. łącznie 620 350 akcji Spółki, co stanowiło 5,26% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki oraz 1 113 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 

8,33% udziału w ogólnej liczbie głosów, w tym 492 850 akcji imiennych Spółki, co 

stanowiło 4,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 985 700 głosów Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,37% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 127 500 

akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło 1,08% udziału w kapitale zakładowym 

Spółki oraz 127 500 głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,95% udziału w 

ogólnej liczbie głosów. 

Glatton Sp. z o.o. 1 004 526 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło 8,51% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1 004 526 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, co stanowiło 7,51% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Łącznie pośrednio poprzez Celon Pharma S.A. i Glatton Sp. z o.o. posiadałem 1 624 876 

akcji Spółki, co stanowiło 13,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2 117 726 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,84% udziału w ogólnej liczbie 

głosów.  

Bezpośrednio nie posiadałem akcji Spółki. 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym 

 



spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:  

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa powyżej, 

posiadam pośrednio poprzez spółki: 

Celon Pharma S.A. łącznie 620 350 akcji Spółki, co stanowi 4,52% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki oraz 1 113 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 

7,28% udziału w ogólnej liczbie głosów, w tym 492 850 akcji imiennych Spółki, co stanowi 

3,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 985 700 głosów Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, co stanowi 6,45% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 127 500 akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki, co stanowi 0,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 127 500 

głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,83% udziału w ogólnej liczbie głosów; 

Glatton Sp. z o.o. 1 004 526 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 7,32% udziału w 

kapitale zakładowym Spółki oraz 1 004 526 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 6,57% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Łącznie poprzez Celon Pharma S.A. i Glatton Sp. z o.o. posiadam 1 624 876 akcji, co 

stanowi 11,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2 117 726 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,85% udziału w ogólnej liczbie głosów.  

Bezpośrednio nie posiadam akcji Spółki. 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje 

spółki:  

Jedynymi podmiotami zależnymi ode mnie posiadającymi akcje Spółki są Celon Pharma 

S.A. oraz Glatton Sp. z o.o.  

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: 

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy. 

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w 

art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj 

lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w 

którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:  

Nie dotyczy.  

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia 

tych instrumentów finansowych:  

Nie dotyczy.  

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział 

w ogólnej liczbie głosów:  

2 117 726 głosów co stanowiło 15,84% udziału w ogólnej liczbie głosów." 

 


