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Zarząd Mabion S.A. _"Spółka"_ informuje o otrzymaniu w dniu 7 sierpnia 2018 roku od 

Twiti Investments Ltd. zawiadomienia z dnia 7 sierpnia 2018 roku o zmianie stanu 

posiadania akcji Spółki na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej [...] o 

następującej treści: 

 

"W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"ustawa o ofercie 

publicznej"_, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczasowego udziału Twiti 

Investments Ltd. w ogólnej liczbie głosów w spółce Mabion S.A. _"Spółka"_. Zmiana 

udziału wynika ze sprzedaży akcji Spółki w wyniku odpowiedzi na ofertę funduszu 

inwestycyjnego zainteresowanego długoterminowym zaangażowaniem kapitałowym w 

Spółkę. 

 

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

Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w 

związku z rozliczeniem w dniu 7 sierpnia 2018 roku transakcji pakietowej pozasesyjnej 

sprzedaży 140.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki _data zawarcia transakcji: 3 sierpnia 

2018 roku_. 

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 zmianą udziału Twiti Investments Ltd. posiadała 2.520.072 akcji Spółki 

reprezentujących 18,37% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.114.372 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,37% ogólnej liczby głosów, w tym 

594.300 akcji imiennych uprzywilejowanych reprezentujących 4,33% kapitału zakładowego 

Spółki oraz uprawniających do 1.188.600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 

stanowi 7,77% ogólnej liczby głosów oraz 1.925.772 akcji zwykłych na okaziciela 

reprezentujących 14,04% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.925.772 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,59% ogólnej liczby głosów w 

Spółce. 

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:  

Aktualnie Twiti Investments Ltd. posiada 2.380.072 akcji Spółki reprezentujących 17,35% 

kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 2.974.372 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,45% ogólnej liczby głosów, w tym 594.300 akcji 

imiennych uprzywilejowanych reprezentujących 4,33% kapitału zakładowego Spółki oraz 

 



uprawniających do 1.188.600 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,77% 

ogólnej liczby głosów oraz 1.785.772 akcji zwykłych na okaziciela reprezentujących 

13,02% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.785.772 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,68% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje 

spółki:  

Nie dotyczy – Twiti nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki. 

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

Nie dotyczy.  

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: 3.114.372 głosów oraz 20,37% w ogólnej liczby głosów." 

 


