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MABION S.A. - OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1.1 Stosowany zbiór zasad ładu
korporacyjnego

W okresie do dnia 30 czerwca 2021 roku Spółka podlegała
zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym
przez Radę GPW uchwałą z dnia 13 października 2015 roku,
który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku (dokument
dostępny jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-
praktyki-spolek-regulacje﴿. 

W dniu 29 marca 2021 r. Rada Giełdy uchwałą nr 13/1834/2021
przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych
na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW 2021”. Dobre Praktyki 2021 weszły w życie z dniem
1 lipca 2021 roku. 

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 roku Spółka
podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym w zbiorze
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (dokument
dostępny jest na stronie Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego
pod adresem: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021﴿.

1.2 Zasady i rekomendacje ładu
korporacyjnego, od stosowania
których odstąpiono

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Do dnia 30 czerwca 2021 roku Spółka nie stosowała 7 zasad
szczegółowych DPSN 2016: II. Z. 2., III. Z. 2., III. Z. 3., III. Z. 4., V.
Z. 6., VI. Z. 1., VI. Z. 2., a ponadto Spółki nie dotyczyły 3
rekomendacje: I. R. 2., IV. R. 2., IV. R. 3. oraz 2 zasady
szczegółowe: I. Z. 1.10., IV. Z. 2.

Wyjaśnienia dotyczące niestosowanych lub niemających
zastosowania rekomendacji oraz zasad szczegółowych
DPSN 2016: 

I. R. 2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową,
charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza
w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat
prowadzonej polityki w tym zakresie.

Zasada nie dotyczyła Spółki.

Komentarz Spółki: W Spółce nie obowiązywała odrębna
polityka w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej
lub innej o zbliżonym charakterze. Spółka mogła w ograniczonym
zakresie angażować się w tematyczne konferencje
biotechnologiczne jako partner lub sponsor po uprzednim
przeanalizowaniu zgodności co do przyjętej strategii
komunikacyjnej oraz adekwatności ponoszonych kosztów. 

I. Z. 1.10. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową
i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym
miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: 
prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich
publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat,
wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Zasada nie dotyczyła Spółki.

Komentarz Spółki: Spółka nie publikowała prognoz
finansowych.

II. Z. 2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub
radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki
wymaga zgody rady nadzorczej.

Zasada nie była stosowana.

Komentarz Spółki: Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.
A., Członkowie Zarządu Spółki muszą uzyskać zgodę Rady
Nadzorczej na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej
w spółkach trzecich. Natomiast obowiązujące w Spółce
regulacje wewnętrzne oraz umowy z Członkami Zarządu nie
nakładały tego typu ograniczeń w przypadku pełnienia funkcji
członka zarządu w spółkach trzecich.

III. Z. 2. Z zastrzeżeniem zasady III. Z. 3, osoby odpowiedzialne
za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance
podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi
zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania
bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Zasada nie była stosowana.

Komentarz Spółki: W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej
komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt
wewnętrzny i compliance. W związku z tym nie było osoby
odpowiedzialnej za zarządzanie tymi obszarami, podlegającej
bezpośrednio Prezesowi lub innemu Członkowi Zarządu,
a także mającej zapewnioną możliwość raportowania
bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

III. Z. 3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu
wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej
zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone
w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach
praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Zasada nie była stosowana.

Komentarz Spółki: W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej
komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. W związku
z tym nie było osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego
oraz innych osób odpowiedzialnych za funkcję audytu
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wewnętrznego, co do których mogłyby mieć zastosowanie
zasady niezależności określone w powszechnie uznanych,
międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego.

III. Z. 4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt
wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej
funkcji﴿ i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę
skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których
mowa w zasadzie III. Z. 1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada nie była stosowana.

Komentarz Spółki: W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej
komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. W związku
z tym nie było osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego
oraz innych osób odpowiedzialnych za funkcję audytu
wewnętrznego. Zarząd Spółki przedstawiał Radzie Nadzorczej
własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji,
o których mowa w zasadzie III. Z. 1.

IV. R. 2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę
akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy,
o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną
niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego
zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków,
w szczególności poprzez:

1﴿ transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym,

2﴿ dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach
której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad
walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż
miejsce obrad walnego zgromadzenia,

3﴿ wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa
głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada nie dotyczyła Spółki.

Komentarz Spółki: Stosując zasadę adekwatności
w odniesieniu do struktury akcjonariatu Spółka nie umożliwiała
akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. R. 3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji, gdy papiery
wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem
obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach﴿ i w ramach
różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych
związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza
następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach,
w których są one notowane.

Zasada nie dotyczyła Spółki.

Komentarz Spółki: Papiery wartościowe wyemitowane przez
Spółkę były i są przedmiotem obrotu jedynie w Polsce.
IV. Z. 2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę
akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną

transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.

Zasada nie dotyczyła Spółki.

Komentarz Spółki: Stosując zasadę adekwatności
w odniesieniu do struktury akcjonariatu Spółka nie umożliwiała
powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego
Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

V. Z. 6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria
i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu
interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu
interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje
wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby
zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów
interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady
nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub
zagrożonej konfliktem interesów.

Zasada nie była stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka nie posiadała określonych
w zasadzie V. Z. 6. regulacji wewnętrznych określających
kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu
interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu
interesów, poza wskazaniem w Regulaminie Rady Nadzorczej
wymogu informowania przez Członka Rady Nadzorczej
pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymania się
od głosowania w sprawach, w których istnieje ryzyko konfliktu
interesów. 

VI. Z. 1. Programy motywacyjne powinny być tak
skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom
wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych
menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji
finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla
akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie była stosowana.

Komentarz Spółki: Program motywacyjny dla Członków
Zarządu Spółki i jej kluczowych pracowników nie uzależnia
prawa do objęcia i wykonania praw z warrantów
subskrypcyjnych serii A i B od parametrów wskazanych
w zasadzie VI. Z. 1., w związku z czym powyższa zasada nie była
w Spółce stosowana. Prawa do objęcia warrantów
subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego mogą
zostać przyznane osobom uprawnionym tj. osobom
o kluczowym znaczeniu dla Spółki wskazanym przez Radę
Nadzorczą, w ilości wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej.
Prawo do objęcia i wykonania praw z warrantów
subskrypcyjnych serii A powstaje pod warunkiem m.in.
osiągnięcia celu rynkowego w postaci wzrostu kursu akcji
Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,
a warrantów subskrypcyjnych serii B bez względu
na osiągnięcie ww. celu. 

VI. Z. 2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu
i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami
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biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem
w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych
instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich
realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Zasada nie była stosowana.

Komentarz Spółki: Regulamin Programu Motywacyjnego
na lata 2018-2021 Mabion S.A. nie przewiduje minimum
dwuletniego okresu pomiędzy przyznaniem ww. instrumentów
finansowych a możliwością ich realizacji, w związku z czym
powyższa zasada nie była w Spółce stosowana. Zgodnie
z Regulaminem Programu Motywacyjnego na lata 2018-2021
Mabion S.A. realizacja przez osobę uprawnioną praw
z warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz objęcie akcji serii R
i S Spółki wymaga złożenia Spółce oświadczenia w przedmiocie
zobowiązania się do nie zbywania akcji serii R i S w terminie
odpowiednio jednego roku lub trzech lat od złożenia
oświadczenia o objęciu akcji.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

W okresie od 1 lipca 2021 roku Spółka nie stosowała 10 zasad
DPSN 2021: 1.4., 2.1., 2.2., 3.3., 4.1., 4.8., 4.9.1., 6.2., 6.3., 6.4.,
a ponadto Spółki nie dotyczyły 2 zasady DPSN 2021: 3.2 i 3.7.
Wyjaśnienia dotyczące niestosowanych lub niemających
zastosowania zasad DPSN 2021:

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji
z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej
spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje
na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów,
w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych
działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą
mierników, finansowych i niefinansowych. 

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka posiada strategię biznesową, która
nie określa wszystkich wymienionych w zasadzie 1.4. kategorii
informacji. Spółka uwzględni kryteria zasady 1.4. podczas
opracowywania kolejnej strategii biznesowej i wówczas
opublikuje je na stronie internetowej Spółki.

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec
zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę
nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności
określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach
jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek
oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin
i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie
zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia
różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym
organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka nie posiada polityki różnorodności,
jednakże na etapie doboru Zarządu i Rady Nadzorczej
wszystkie kandydatury rozpatrywane są w jednakowy sposób,

bez względu na płeć, wiek, światopogląd itp., w związku z czym
w Spółce nie występuje żadna dyskryminacja ani nierówne
traktowanie kandydatur z uwagi na powyższe cechy.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków
zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić
wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu
osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in.
osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału
mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%,
zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce
różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Skład organów Spółki nie spełnia kryteriów
różnorodności wskazanych w zasadzie 2.1. i 2.2., jednakże
na etapie doboru Zarządu i Rady Nadzorczej wszystkie
kandydatury rozpatrywane są w jednakowy sposób, bez
względu na płeć, wiek, światopogląd itp., w związku z czym
w Spółce nie występuje żadna dyskryminacja ani nierówne
traktowanie kandydatur z uwagi na powyższe cechy.
3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki
odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub
funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar
spółki lub rodzaj jej działalności.

Zasada nie dotyczy Spółki.

Komentarz Spółki: Zasada nie dotyczy Spółki z uwagi
na rodzaj działalności Spółki (działalność badawczo-rozwojowa,
od IV kwartału 2021 roku usługi w zakresie rozwoju i produkcji
kontraktowej leków dla pierwszego klienta – Novavax, Inc.﴿,
etap rozwoju. W momencie gdy rzeczywista skala prowadzonej
działalności i jej charakter będą przemawiały
za wyodrębnieniem w Spółce jednostek odpowiedzialnych
za poszczególne systemy, Zarząd Spółki podejmie działania
w tym zakresie.

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80
powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu
wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi
międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu
wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie
powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi,
komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje
komitetu audytu﴿ co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba
powołania takiej osoby.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: W Spółce na chwilę obecną nie jest
powołany audytor wewnętrzny – funkcję audytu wewnętrznego
pełni Zarząd Spółki. Zarząd Spółki monitoruje kwestię
ewentualnego powołania audytora wewnętrznego i jak tylko
rzeczywista skala prowadzonej działalności i jej charakter będą
uzasadniały istnienie audytora wewnętrznego w Spółce, Zarząd
Spółki podejmie działania w celu powołania takiej osoby.
Niezależnie od Zarządu Spółki, Komitet Audytu co roku
dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
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3.7. Zasady 3.4 – 3.6 mają zastosowanie również w przypadku
podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej
działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania
tych zadań.

Zasada nie dotyczy Spółki.

Komentarz Spółki: Spółka nie posiada grupy kapitałowej.
4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział
w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (e-walne﴿, jeżeli jest to uzasadnione
z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile
jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla
przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje zasady z uwagi na brak
zgłaszanych Spółce przez akcjonariuszy oczekiwań w tym
zakresie oraz istniejące w ocenie Spółki nadmierne ryzyka
prawne związane z organizacją e-walnego.

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia
powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3
dni przed walnym zgromadzeniem.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Kierując się dobrem akcjonariuszy,
w szczególności indywidualnych, Spółka nie wprowadza
żadnych ograniczeń w zakresie możliwości zgłaszania
projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ponad te
przewidziane przepisami prawa.

4.9.1. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego
zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub
powołanie rady nadzorczej nowej kadencji kandydatury
na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie
umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych
na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem,
lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem;
kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących,
powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie
internetowej spółki;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka nie wprowadza żadnych ograniczeń
w zakresie możliwości zgłaszania kandydatur do Rady
Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem. Otrzymane
kandydatury są zamieszczane na stronie internetowej Spółki
niezwłocznie po ich wpłynięciu, co zapewnia akcjonariuszom
równy dostęp do informacji w tym zakresie.

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane,
by między innymi uzależniały poziom wynagrodzenia członków
zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej,
długoterminowej sytuacji spółki w zakresie wyników
finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu
wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także
stabilności funkcjonowania spółki.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Obecny program motywacyjny dla
Członków Zarządu Spółki i jej kluczowych pracowników został
przyjęty w 2018 roku, z okresem realizacji określonym na 4 lata,
tj. za lata obrotowe 2018-2021. Program ten nie wypełnia
wszystkich kryteriów określonych w treści zasady 6.2. Spółka
uwzględni powyższe kryteria przy konstruowaniu kolejnego
programu motywacyjnego.

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest
program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu
opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych,
w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych
i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych
oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez
uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać
od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Obecny program motywacyjny dla
Członków Zarządu Spółki i jej kluczowych pracowników został
przyjęty w 2018 roku, z okresem realizacji określonym na 4 lata,
tj. za lata obrotowe 2018-2021. Program ten nie wypełnia
wszystkich kryteriów określonych w treści zasady 6.3. Spółka
uwzględni powyższe kryteria przy konstruowaniu kolejnego
programu motywacyjnego.
6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły,
dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być
uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie
członków komitetów, w szczególności komitetu audytu,
powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane
z pracą w tych komitetach.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Obecny system wynagradzania Członków
Rady Nadzorczej Spółki nie pokrywa się z wytycznymi
zasady 6.4. System wynagrodzeń wynika z Polityki
Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
przyjmowanej przez Walne Zgromadzenie Spółki.
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2 INFORMACJE O AKCJACH
I AKCJONARIACIE MABION S.A. 

2.1 Kapitał zakładowy Spółki

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy Spółki
wynosił 1.616.132,60 zł i dzielił 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.

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten
sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym
Zgromadzeniu, w związku z czym ogólna liczba głosów
wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki
wynosiła 17.731.326 głosów.

W roku obrotowym 2021 i do dnia przekazania niniejszego
sprawozdania miały miejsce zmiany w wysokości i strukturze
kapitału zakładowego Spółki związane z emisją akcji serii U oraz
emisjami w ramach programu motywacyjnego akcji serii S,
o których szerzej mowa w niniejszym sprawozdaniu w pkt 3.7.
Emisje papierów wartościowych. 

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania kapitał
zakładowy Spółki wynosi 1.616.182,60 zł i dzieli się
na 16.161.826 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,
> 10.500 akcji na okaziciela, zwykłych serii S,
> 2.430.554 akcji na okaziciela, zwykłych serii U.

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten
sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów
na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynikająca ze
wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 17.731.826
głosów.

2.2 Akcjonariusze Spółki posiadający
znaczne pakiety akcji

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, na dzień publikacji
niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 21 kwietnia 2022 roku
następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki:

L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej
liczbie głosów

1. Twiti Investments Limited 2 674 617 3 268 917 16,55% 18,44%

2. Maciej Wieczorek poprzez:* 1 717 485 2 210 335 10,63% 12,47%

Glatton Sp. z o.o. 1 097 135 1 097 135 6,79% 6,19%

Celon Pharma S.A. 620 350 1 113 200 3,84% 6,28%

3. Polfarmex S.A. 1 474 346 1 957 196 9,12% 11,04%

4. Fundusze zarządzane przez Investors TFI S.A.** 1 502 649 1 502 649 9,30% 8,47%

5. Pozostali 8 792 729 8 792 729 54,40% 49,59%

Razem 16 161 826 17 731 826 100% 100%

* Pan Maciej Wieczorek posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o. i pośrednio, poprzez Glatton Sp. z o.o.,
58,84% w kapitale zakładowym Celon Pharma S.A. oraz 68,20% w ogólnej liczbie głosów w Celon Pharma S.A.

** Na podstawie wykazu akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mabion S.A. w dniu 15.06.2020 
oraz zawartych w dniu 15.03.2021 r. umów objęcia akcji serii U Spółki.

Tabela 1. Struktura akcjonariatu. 
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2.3 Stan posiadania akcji Spółki
oraz akcji i udziałów w jednostkach
powiązanych przez osoby
zarządzające i nadzorujące 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 21 kwietnia
2022 roku Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A.
posiadają akcje Spółki w następujących ilościach:

Zarząd

Krzysztof Kaczmarczyk
posiada bezpośrednio 7.140 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,04% kapitału zakładowego
Spółki i dających 0,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Sławomir Jaros
posiada bezpośrednio 5.295 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,03% kapitału zakładowego
Spółki i dających 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Adam Pietruszkiewicz
posiada bezpośrednio 10.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,06% kapitału zakładowego
Spółki i dających 0,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Grzegorz Grabowicz
posiada bezpośrednio 700 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 0,004% kapitału zakładowego
Spółki i dających 0,004% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Członkowie Rady Nadzorczej Mabion S.A. na dzień publikacji
niniejszego sprawozdania, tj. na dzień 14 kwietnia 2022 roku
nie posiadają akcji Spółki. Członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej Mabion S.A. nie posiadają akcji ani udziałów
w jednostkach powiązanych Spółki.

2.4 Program akcji pracowniczych

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.
z dnia 28 czerwca 2018 roku przyjęty został Program
Motywacyjny na lata 2018–2021, kierowany do osób
o kluczowym znaczeniu dla Spółki wskazanych przez Radę
Nadzorczą (Osoby Uprawnione﴿, w formie warrantów
subskrypcyjnych inkorporujących prawo do objęcia akcji Spółki
w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
do kwoty nie wyższej niż 12.500 zł. Celem realizacji Programu
było zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu wyników
finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości
Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących
w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami.

W Spółce nie funkcjonuje wyodrębniony system kontroli
programów akcji pracowniczych. Decyzję o formie realizacji
uprawnień podejmuje Rada Nadzorcza Spółki po weryfikacji
spełnienia kryteriów określonych w Programie Motywacyjnym
i na podstawie rekomendacji Zarządu. Szczegółowe warunki
Programu Motywacyjnego określa Regulamin Programu
Motywacyjnego przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki
i dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www. mabion. eu/dokumenty-korporacyjne/.

Program Motywacyjny realizowany jest poprzez emisję
i przydział Osobom Uprawnionym nie więcej niż 114.000
imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nie więcej
niż 11.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B,
uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej
niż odpowiednio 114.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R
oraz 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S. Warranty
subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie i obejmowane są
przez Osoby Uprawnione w ilości wskazanej za dany rok
w uchwale Rady Nadzorczej. Każdy warrant subskrypcyjny serii
A i serii B uprawnia do objęcia 1 akcji odpowiednio serii R lub
serii S. Cena emisyjna akcji w przypadku warrantów
subskrypcyjnych serii A wynosi 91 zł za każdą akcję serii R,
natomiast w przypadku warrantów subskrypcyjnych serii B
wynosi 0,10 zł za każdą akcję serii S. Prawa wynikające
z warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31
lipca 2022 roku. Akcje serii R oraz akcje serii S mogą być
obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni
przed przyznaniem akcji. Program Motywacyjny dopuszcza
także rozliczenie w formie zaoferowania przez Spółkę osobom,
które objęły warranty możliwości odpłatnego ich nabycia
w celu umorzenia. Zgodnie z Regulaminem Programu
Motywacyjnego, w przypadku niespełnienia celu rynkowego
w danym roku, warranty subskrypcyjne serii A nieprzyznane
z tego powodu, mogą zostać przyznane wraz z warrantami serii
A za rok, w którym ziścił się cel rynkowy.

W zakresie realizacji Programu Motywacyjnego za 2018 rok,
w lutym 2019 r. Rada Nadzorcza ustaliła, iż Osobom
Uprawnionym przysługuje prawo do objęcia łącznie
maksymalnie 28.500 warrantów serii A za 2018 rok, jednakże
w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A nie został
spełniony cel rynkowy stanowiący jeden z dwóch warunków
powstania prawa do objęcia i wykonania praw z warrantów serii
A. W odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B
warunek powstania prawa do objęcia i wykonania praw
z warrantów serii B został spełniony, tym samym Rada
Nadzorcza przyznała Osobom Uprawnionym prawo do objęcia
za 2018 rok łącznie 9.500 warrantów serii B. Emisja ww.
warrantów serii B nastąpiła w dniu 18 listopada 2019 roku.

Tabela 2. Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu rocznego
za rok 2021 (tj. na dzień 21 kwietnia 2022 roku﴿.
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W tym samym dniu Osoby Uprawnione złożyły oświadczenia
o objęciu przysługujących im w wykonaniu praw z warrantów
akcji serii S Spółki. Wydanie 9.500 akcji serii S (tj. zapisanie
na rachunkach papierów wartościowych﴿ nastąpiło w dniu
29 stycznia 2020 r. 

W zakresie realizacji Programu Motywacyjnego za 2019 rok,
w lutym 2019 r. Rada Nadzorcza ustaliła, iż Osobom
Uprawnionym przysługuje prawo do objęcia łącznie
maksymalnie 28.500 warrantów serii A za 2019 rok, a następnie
w styczniu 2020 roku stwierdziła w wyniku weryfikacji, iż
w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A nie został
spełniony cel rynkowy. W odniesieniu do warrantów
subskrypcyjnych serii B warunek powstania prawa do objęcia
i wykonania praw z warrantów serii B został spełniony, tym
samym Rada Nadzorcza w styczniu 2020 roku przyznała
Osobom Uprawnionym prawo do objęcia za 2019 rok
łącznie 500 warrantów subskrypcyjnych serii B. Emisja 
ww. warrantów serii B nastąpiła w dniu 23 czerwca 2020 roku.
W tym samym dniu Osoby Uprawnione złożyły oświadczenia
o objęciu przysługujących im w wykonaniu praw z warrantów
akcji serii S Spółki. Wydanie 500 akcji serii S (tj. zapisanie
na rachunkach papierów wartościowych﴿ nastąpiło w dniu
18 lutego 2021 roku. 

W zakresie realizacji Programu Motywacyjnego za 2020 rok,
w lutym 2020 r. Rada Nadzorcza ustaliła, iż Osobom
Uprawnionym przysługuje prawo do objęcia łącznie
maksymalnie 28.500 warrantów serii A za 2020 rok, a następnie
w styczniu 2021 roku stwierdziła w wyniku weryfikacji, iż
w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A nie został
spełniony cel rynkowy. W odniesieniu do warrantów
subskrypcyjnych serii B warunek powstania prawa do objęcia
i wykonania praw z warrantów serii B został spełniony, tym
samym Rada Nadzorcza w styczniu 2021 roku przyznała
Osobom Uprawnionym prawo do objęcia za 2020 rok
łącznie 500 warrantów subskrypcyjnych serii B. Warranty serii B
zostały objęte przez Osoby Uprawnione w dniu 2 lipca 2021
roku. Następnie do dnia 15 grudnia 2021 roku Osoby

Uprawnione składały oświadczenia o objęciu przysługujących
im w wykonaniu praw z warrantów akcji serii S Spółki.
Wydanie 500 akcji serii S (tj. zapisanie na rachunkach papierów
wartościowych﴿ nastąpiło w dniu 28 stycznia 2022 roku
(zdarzenie po dniu bilansowym﴿. 

W zakresie realizacji Programu Motywacyjnego za 2021 rok,
w kwietniu 2021 roku Rada Nadzorcza ustaliła, iż Osobom
Uprawnionym przysługuje prawo do objęcia łącznie
maksymalnie 28 215 warrantów serii A za 2021 rok, a następnie
w styczniu 2022 roku, Rada Nadzorcza skorygowała ilość
warrantów serii A za 2021 rok do 27 645 warrantów z uwagi
na brak spełnienia kryterium stażu pracy przez dwie Osoby
Uprawnione i stwierdziła w wyniku weryfikacji iż w odniesieniu
do warrantów subskrypcyjnych serii A nie został spełniony cel
rynkowy. W odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B
warunek powstania prawa do objęcia i wykonania praw
z warrantów serii B został spełniony tym samym Rada
Nadzorcza w styczniu 2022 roku przyznała Osobom
Uprawnionym prawo do objęcia za 2021 rok łącznie 500
warrantów subskrypcyjnych serii B, w tym 213 warrantów
subskrypcyjnych serii B przysługujących Sławomirowi Jarosowi
– Członkowi Zarządu Spółki. Do dnia publikacji niniejszego
sprawozdania warranty subskrypcyjne serii B za rok 2021 nie
zostały objęte przez Osoby Uprawnione.

2.5 Nabycie akcji własnych

W roku 2021 Spółka nie nabywała ani nie zbywała akcji
własnych.

2.6 Posiadacze papierów wartościowych
dających specjalne uprawnienia
kontrolne

Akcje imienne serii A, B, C, E, F i G są uprzywilejowane w ten
sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów
na Walnym Zgromadzeniu. W Spółce nie istnieją żadne inne
papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne.

Seria Liczba akcji Akcjonariusz
Liczba akcji z serii 

w posiadaniu akcjonariusza 
na dzień 31 grudnia 2021 roku

A 450.000 Celon Pharma S.A. 450.000

B 450.000 Polfarmex S.A. 450.000

C 450.000 Twiti Investments Limited 450.000

E 100.000

Celon Pharma S.A. 32.850

Polfarmex S.A. 32.850

Twiti Investments Limited 34.300

F 100.000
Celon Pharma S.A. 10.000

Twiti Investments Limited 90.000

G 20.000 Twiti Investments Limited 20.000

Tabela 3. Posiadacze akcji imiennych Mabion S.A.
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2.7 Ograniczenia w wykonywaniu prawa
głosu

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń, co do wykonywania
prawa głosu ani też postanowień, zgodnie, z którymi
przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi byłyby oddzielone od posiadania papierów
wartościowych. Ograniczenia co do wykonywania prawa głosu
mogą wynikać w przypadku Spółki jedynie z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

2.8 Ograniczenia w przenoszeniu prawa
własności papierów wartościowych

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń w obrocie akcjami
zwykłymi na okaziciela Spółki. Akcje serii A, B, C, E, F i G Spółki
są akcjami imiennymi – akcjonariuszom uprawnionym z akcji
imiennych przysługuje prawo pierwokupu oraz prawo
pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych
do zbycia. 

2.9 Umowy, w wyniku których mogą
nastąpić zmiany w proporcjach
posiadanych akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy
i obligatariuszy

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, brak jest ustaleń,
których realizacja w przyszłości spowodować może zmiany
w sposobie kontroli Spółki. W Statucie Spółki znajdują się
postanowienia dotyczące zasad zbywania akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A, B, C, E, F i G (prawo pierwokupu oraz
prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych dla innych
właścicieli akcji imiennych Spółki﴿, na podstawie których akcja
imienna może być zbyta osobom innym niż akcjonariusze
uprawnieni z akcji imiennych tylko pod warunkiem, że
uprawnieni nie wykonają prawa pierwokupu oraz prawa
pierwszeństwa nabycia, tego prawa.
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3.1 Zarząd

3.1.1 Skład osobowy, jego zmiany i zasady
powoływania Członków Zarządu

Zarząd Mabion S.A. składa się z od trzech do siedmiu członków.
Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą
na okres wspólnej kadencji wynoszący 5 lat. Pierwsza wspólna
kadencja Członków Zarządu upływa z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2021. Każdy Członek Zarządu może
być zawieszony lub odwołany przez Radę Nadzorczą lub Walne
Zgromadzenie. 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. skład Zarządu Spółki był
następujący:

> Pan Dirk Kreder                 – Prezes Zarządu,
> Pan Sławomir Jaros           – Członek Zarządu,
> Pan Grzegorz Grabowicz  – Członek Zarządu,

W dniu 25 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła
uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej,
Pana Adama Pietruszkiewicza, do wykonywania czynności
Członka Zarządu Spółki. Określony w uchwale Rady Nadzorczej
okres delegowania miał trwać od 25 stycznia 2021 roku do 25
kwietnia 2021 roku. O zdarzeniu Spółka informowała raportem
bieżącym nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku. 

W dniu 3 marca 2021 roku Pan Adam Pietruszkiewicz złożył
rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Mabion S.A. w dniu 3
marca 2021 roku podjęła uchwałę o powołaniu Pana Adama
Pietruszkiewicza z dniem 3 marca 2021 roku na Członka
Zarządu Spółki. O zdarzeniu Spółka informowała raportem
bieżącym nr 18/2021 z dnia 3 marca 2021 roku. 

W dniu 13 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła
uchwałę w sprawie odwołania Pana Dirka Kredera z funkcji
Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała w sprawie odwołania weszła
w życie z chwilą jej podjęcia. Jednocześnie w dniu 13 maja 2021
roku Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył rezygnację z pełnienia
funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki,
a Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana
Krzysztofa Kaczmarczyka z dniem 14 maja 2021 roku
na Prezesa Zarządu I wspólnej kadencji Spółki. O zdarzeniu
Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2021 z dnia
13 maja 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień przekazania
niniejszego sprawozdania skład Zarządu Mabion S.A. jest
następujący:
> Pan Krzysztof Kaczmarczyk   – Prezes Zarządu,
> Pan Sławomir Jaros                – Członek Zarządu,
> Pan Grzegorz Grabowicz       – Członek Zarządu,
> Pan Adam Pietruszkiewicz     – Członek Zarządu.

Podział kluczowych obszarów/zadań i kompetencji w Spółce
na poziomie Zarządu:

> Krzysztof Kaczmarczyk – Prezes Zarządu, CEO – kieruje
pracami zarządu i koordynuje pracę pozostałych członków
zarządu. Do głównych zadań Prezesa Zarządu należy
opracowanie strategii biznesowej Spółki i jej polityki
inwestycyjnej oraz pozyskiwanie partnerów biznesowych
i strategicznych dla Spółki. Prezes Zarządu odpowiada
również za zarządzanie ryzykiem, obszar obowiązków
informacyjnych i relacji inwestorskich oraz nadzór
nad poprawnością realizacji działalności operacyjnej
i finansowej Spółki.,

> Sławomir Jaros – Członek Zarządu, COO i CSO – jako
członek zarządu jest odpowiedzialny za nadzorowanie,
zarządzanie i integrację następujących obszarów w Spółce:
projektowania leków, rozwoju technologii i analityki,
obszaru badań klinicznych oraz bezpieczeństwa pracy
i kontroli ryzyka farmaceutycznego. Do jego zadań należy
współpraca z partnerami zewnętrznymi w zakresie
technologicznym, naukowym i komercyjnym oraz
opracowanie strategii rozwoju nowych produktów
i technologii. Odpowiada również za obszar wytwarzania,
kontroli i zapewnienia jakości oraz za wdrażanie procesów
technologicznych i analitycznych do otoczenia
farmaceutycznego, zwiększanie skali procesów,
optymalizację jakościową, czasową i kosztową procesów, jak
również nadzór nad procesami wytwórczymi i zarządzanie
operacyjne.,

> Adam Pietruszkiewicz – Członek Zarządu, CCO
– w zarządzie Adam Pietruszkiewicz odpowiada za rozwój
biznesowy Spółki w obszarze CDMO, prowadzenie
projektów strategicznych, a także pozyskiwanie nowych
partnerów – w tym, współpraca z Novavax, Inc.
(prowadzenie projektu wytwarzania antygenu szczepionki﴿,

> Grzegorz Grabowicz – Członek Zarządu, Dyrektor
Finansowy, CFO – jest odpowiedzialny za nadzorowanie
i zarządzanie polityką finansową Spółki. Odpowiada
za pozyskiwanie finansowania, negocjacje istotnych operacji
finansowych i transakcji handlowych Spółki oraz tworzenie
planów finansowych Spółki i jej sprawozdawczość
finansową.

3.1.2 Uprawnienia i opis działania Zarządu

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania
Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub
Statut Spółki do decyzji Walnego Zgromadzenia i Rady
Nadzorczej (§ 27 Statutu Spółki﴿. Prawo do podjęcia decyzji
o emisji lub wykupie akcji przysługuje Walnemu Zgromadzeniu
(§ 17 Statutu Spółki﴿. Do składania oświadczeń woli w imieniu
Spółki upoważniony jest dwóch Członków Zarządu działających
łącznie lub jeden Członek Zarządu działający łącznie

3 ORGANY SPÓŁKI
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Członek Zarządu
Należne stałe

wynagrodzenie 
za rok 2021 brutto

Wynagrodzenie 
dodatkowe należne 
za rok 2021 brutto

Wynagrodzenie 
wypłacone 

w roku 2021 brutto

Adam Pietruszkiewicz 472 903,23 zł 1 156 800,00 zł 1 640 670,00 zł

Krzysztof Kaczmarczyk 535 705,60 zł 809 760,00 zł 1 345 465,60 zł

Sławomir Jaros 545 236,80 zł 462 720,00 zł 1 052 240,30 zł

Grzegorz Grabowicz 550 368,80 zł 462 720,00 zł 1 052 732,80 zł

Dirk Kreder 447 301,66 zł 0,00 zł 447 301,66 zł

Tabela 4. Wynagrodzenia Członków Zarządu.

z prokurentem. Zarząd zobowiązany jest prowadzić sprawy
Spółki i zarządzać jej majątkiem z należytą starannością
wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa,

postanowień Statutu Spółki oraz uchwał powziętych przez
Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

Spółka nie posiada jednostek podporządkowanych, dlatego też
Członkowie Zarządu nie otrzymali w 2021 roku żadnego
wynagrodzenia z jednostek podporządkowanych Spółki.

W 2021 roku Członkom Zarządu wypłacono wynagrodzenie
dodatkowe, związane z podpisaniem umowy z Novavax,
na podstawie dodatkowo zawartych umów pomiędzy
Członkami Zarządu a Spółką (kwoty ujęte w powyżej w tabeli﴿.  

W 2018 roku wprowadzono w Spółce Program Motywacyjny
dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, którego zasady
zostały opisane w punktach 6.4 i 8.1 niniejszego Sprawozdania.
Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej Spółki z poszczególnych
lat realizacji Programu, wśród osób uprawnionych do objęcia
warrantów subskrypcyjnych za poszczególne lata w okresie
2018-2020 znajdują się osoby wchodzące w skład Zarządu
Spółki w okresie 2021 roku:

> Pan Sławomir Jaros (Członek Zarządu﴿ – za 2018 rok:
przyznane prawo do objęcia maksymalnie 5.644 warrantów
serii A oraz przyznane i wykonane 4.043 warranty serii B;
za 2019 rok: przyznane prawo do objęcia
maksymalnie 3.960 warrantów serii A oraz przyznane
i wykonane 213 warrantów serii B; za 2020 rok: przyznane
prawo do objęcia maksymalnie 6.099 warrantów serii A oraz
przyznane i wykonane 213 warrantów serii B; za 2021 rok:
przyznane prawo do objęcia 213 warrantów serii B
i maksymalnie 6099 warrantów serii A;

> Pan Grzegorz Grabowicz (Członek Zarządu﴿ – za 2019 rok:
prawo do objęcia maksymalnie 3.300 warrantów serii A;
za 2020 rok: prawo do objęcia maksymalnie 5.101
warrantów serii A; za 2021 rok: prawo do objęcia
maksymalnie 5.101 warrantów serii A.

Warranty subskrypcyjne serii A za poszczególne lata
w okresie 2018-2021 nie zostały przyznane z powodu

niespełnienia celu rynkowego w tych okresach. Osobom
Uprawnionym przysługuje natychmiastowe prawo do objęcia
i wykonania wszystkich praw z Warrantów przyznanych
w ramach Programu Motywacyjnego, bez względu na osiągnięcie
Celu Rynkowego, w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia
w wyniku wezwania ogłoszonego zgodnie z ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”﴿ 50%
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez
jakikolwiek podmiot działający bezpośrednio lub pośrednio lub
w ramach porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o ofercie. Wynikające z Warrantu uprawnienie
do objęcia Akcji będzie nieodwołalne i ważne do dnia
31 lipca 2022 r.

Warranty subskrypcyjne serii B za 2018,2019 i 2020 rok zostały
przyznane, a prawa z nich zostały wykonane, wskutek czego
osoba uprawniona objęła przysługujące jej akcje serii S Spółki.
W dniu 18 listopada 2019 roku Pan Sławomir Jaros objął
nieodpłatnie przysługujące mu 4.043 warranty serii B i złożył
oświadczenie o objęciu przysługujących mu w wykonaniu praw
z tych warrantów 4.043 akcji serii S Spółki. Z uwagi na to, że
akcje serii S zostały wyemitowane jako akcje
zdematerializowane i były przedmiotem ubiegania się
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, wydanie
akcji serii S nastąpiło poprzez zapisanie akcji na rachunkach
papierów wartościowych, co miało miejsce w dniu 29 stycznia
2020 roku. Następnie w dniu 23 czerwca 2020 roku Pan
Sławomir Jaros objął nieodpłatnie przysługujące mu 213
warranty serii B za rok 2019 i złożył oświadczenie o objęciu
przysługujących mu w wykonaniu praw z tych warrantów 213
akcji serii S Spółki. Wydanie akcji serii S nastąpiło analogicznie
jak powyżej poprzez zapisanie akcji na rachunku papierów
wartościowych, co miało miejsce w dniu 18 lutego 2021 roku.
Dnia 2 lipca 2021 r. Pan Sławomir Jaros objął nieodpłatnie 213
warrantów serii B za rok 2020, a następnie złożył oświadczenie

3.1.3 Wynagrodzenie, nagrody i warunki umów o pracę Członków Zarządu

Poniższa tabela przedstawia wartość wynagrodzenia należnego i wypłaconego w roku 2021 Członkom Zarządu z tytułu pełnienia funkcji
w Zarządzie Spółki.
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o objęciu 213 akcji serii S przysługujących mu z tych warrantów.
Wydanie akcji serii S nastąpiło poprzez zapisanie akcji
na rachunku papierów wartościowych, co nastąpiło w dniu
28 stycznia 2022 r. (zdarzenie po dniu bilansowym﴿.

Warranty subskrypcyjne serii B za 2021 rok zostały przyznane
uchwałą Rady Nadzorczej ze stycznia 2022 roku, jednak do dnia
publikacji niniejszego sprawozdania nie zostały wyemitowane.

3.1.4 Umowy zawarte z osobami zarządzającymi

W Spółce nie istnieją umowy zawarte z osobami zarządzającymi,
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny
lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu
połączenia Spółki przez przejęcie.

3.2 Rada Nadzorcza

3.2.1 Skład osobowy, jego zmiany i zasady
powoływania Członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Mabion S.A. składa się z pięciu do dziewięciu
Członków. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres
wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Druga wspólna kadencja
Członków Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2023. Członków Rady Nadzorczej
powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

Na dzień 1 stycznia 2021 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był
następujący:

> Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
(Członek Niezależny﴿,

> Maciej Wieczorek – Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej,

> Józef Banach – Członek Rady Nadzorczej (Członek
Niezależny﴿

> Tadeusz Pietrucha – Członek Rady Nadzorczej, (Członek
Niezależny﴿,

> Jacek Piotr Nowak – Członek Rady Nadzorczej,
> David John James – Członek Rady Nadzorczej, (Członek

Niezależny﴿,
> Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej, (Członek

Niezależny﴿,
> Adam Pietruszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 25 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła
uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej, Pana
Adama Pietruszkiewicza, do wykonywania czynności członka
Zarządu Spółki. Określony w uchwale Rady Nadzorczej okres
delegowania miał trwać od 25 stycznia 2021 roku do 25 kwietnia
2021 roku. O zdarzeniu Spółka informowała raportem bieżącym
nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku.

W dniu 9 lutego 2021 roku Pan Tadeusz Pietrucha złożył z dniem
23 lutego 2021 roku rezygnację z funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki. O zdarzeniu Spółka informowała raportem
bieżącym nr 7/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku. 

W dniu 23 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze
składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Nowaka. Ponadto
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w tym samym dniu
podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady
Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji Pana Wojciecha Wośko
oraz Pana Sławomira Kościaka. Uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki weszły w życie z dniem ich
podjęcia. O zdarzeniu Spółka informowała raportami bieżącymi
nr 12/2021 oraz 13/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku. 

W dniu 3 marca 2021 roku Pan Adam Pietruszkiewicz złożył
rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Mabion S.A. w dniu 3
marca 2021 roku podjęła uchwałę o powołaniu Pana Adama
Pietruszkiewicza z dniem 3 marca 2021 roku na Członka
Zarządu Spółki. O zdarzeniu Spółka informowała raportem
bieżącym nr 18/2021 z dnia 3 marca 2021 roku. 

W dniu 13 maja 2021 roku Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka
Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki
w dniu 13 maja 2021 roku podjęła uchwałę o powołaniu
z dniem 14 maja 2021 roku Pana Krzysztofa Kaczmarczyka
na Prezesa Zarządu I wspólnej kadencji Spółki. W związku
z powyższym Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 maja 2021 roku
podjęła uchwałę o wyborze Członka Rady Nadzorczej – Pana
Roberta Końskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki. O zdarzeniu Spółka informowała raportem
bieżącym nr 36/2021 z dnia 13 maja 2021 roku.

W dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Mabion S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Zofii
Szewczuk na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej
kadencji. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
weszła w życie z dniem jej podjęcia. O zdarzeniu Spółka
informowała raportami bieżącymi nr 42/2021 i 43/2021
z dnia 22 czerwca 2021 roku.

W dniu 9 grudnia 2021 roku Pan Maciej Wieczorek złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
z dniem 9 grudnia 2021 r. O zdarzeniu Spółka informowała
raportem bieżącym nr 65/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku.

W dniu 20 kwietnia 2022 roku (zdarzenie po dniu bilansowym﴿
Rada Nadzorcza wybrała Pana Sławomira Kościaka
na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z dniem 20 kwietnia 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień publikacji
niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki jest
następujący:

> Robert Koński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
(Członek Niezależny﴿,

> Sławomir Kościak  –   Członek Rady Nadzorczej, 
od 20 kwietnia 2022 r. Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej (Członek Niezależny﴿,

> Józef Banach – Członek Rady Nadzorczej, (Członek
Niezależny﴿,
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> David John James – Członek Rady Nadzorczej,  (Członek
Niezależny﴿,

> Wojciech Wośko – Członek Rady Nadzorczej,
> Zofia Szewczuk – Członek Rady Nadzorczej, (Członek

Niezależny﴿

3.2.2 Uprawnienia i opis działania Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 22 Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej
Mabion S.A. należą czynności zastrzeżone w przepisach
kodeksu spółek handlowych, a ponadto:

a﴿ podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
w nieruchomości o wartości przekraczającej 250 tys. zł;

b﴿ wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;

c﴿ powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki;
d﴿ ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;
e﴿ ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub

pokrycia straty;
f﴿ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
g﴿ opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
h﴿ uchwalenie Regulaminu określającego tryb działania Rady

Nadzorczej; 
i﴿ wyrażenie zgody na zbycie składników majątku trwałego

Spółki, których wartość przekracza 250 tys. zł;
j﴿ wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu lub użytkowania

na akcjach imiennych;
k﴿ wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy

z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym ze
Spółką, z wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych
na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

Poza czynnościami wymienionymi powyżej Rada Nadzorcza
powinna: 

a﴿ raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

b﴿ rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem
uchwał Walnego Zgromadzenia,

Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny
za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu
składa się z co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczącego,
wybranych przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków.
Większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący,
powinna być niezależna od Spółki w rozumieniu ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden
Członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę
i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania
sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden Członek Komitetu
Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu
branży, w której działa Spółka.

Ponadto, Rada Nadzorcza może powołać Komitet Nominacji
i Wynagrodzeń odpowiedzialny za sporządzanie ocen
kandydatów na Członków Zarządu i ustalanie zasad
wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.
Komitet Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech
Członków wybranych przez Radę Nadzorczą spośród Członków
Rady, przy czym co najmniej jeden z Członków Komitetu
wynagrodzeń powinien być niezależnym Członkiem Rady
Nadzorczej w rozumieniu postanowień § 21 Statutu Spółki.

Członek Rady Nadzorczej Należne wynagrodzenie za rok 2021 brutto* Wynagrodzenie wypłacone w roku 2021 brutto**

Józef Banach 84 508,38 zł 88 583,38 zł

David James 101 000,00 zł 109 000,00 zł

Krzysztof Kaczmarczyk 38 354,84 zł 46 354,84 zł

Robert Koński 84 377,42 zł 88 452,42 zł

Zofia Szewczuk 19 881,45 zł 19 881,45 zł

Jacek Nowak 7 262,86 zł 11 322,86 zł

Wojciech Wośko 36 266,67 zł 36 266,67 zł

Tadeusz Pietrucha 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Sławomir Kościak 36 581,67 zł 36 581,67 zł

Adam Pietruszkiewicz 4 096,77 zł 5 903,22 zł

Maciej Wieczorek 48 851,29 zł 52 911,29 zł

Tabela 5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

* Powyższa kwota zawiera wynagrodzenie należne za 2021 rok z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
** **Powyższa kwota zawiera wynagrodzenie wypłacone w 2021 roku, w tym należności za rok 2020, wypłacane z tzw. ,,przesunięciem’’. 

3.2.3 Wynagrodzenie, nagrody i warunki umów o pracę Członków Rady Nadzorczej

Wartość wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki należnych i wypłaconych w roku 2021 była następująca:
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Spółka nie posiada jednostek podporządkowanych, dlatego też
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w 2021 roku
wynagrodzenia z jednostek podporządkowanych Spółki.

W 2021 roku nie zostały wypłacone Członkom Rady Nadzorczej
nagrody, korzyści lub wynagrodzenia na podstawie planu premii
lub podziału zysków. Przepisy korporacyjne Spółki nie przewidują
uprawnienia dla Członków Rady Nadzorczej do otrzymywania
wynagrodzenia w ramach planu premii lub podziału zysków.

W 2021 roku nie zostało wypłacone Członkom Rady Nadzorczej
wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Przepisy korporacyjne
Spółki nie przewidują uprawnienia dla Członków Rady
Nadzorczej do otrzymywania wynagrodzenia w formie opcji
na akcje.

Spółka w 2021 roku nie przyznała Członkom Rady Nadzorczej
świadczeń w naturze. 

Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 16 lutego 2017 roku o nr 26/II/2017 wynagrodzenia
Członków Rady Nadzorczej wynosiły następująco:

> 1000 złotych brutto dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu
ich udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej; 

> 4000 złotych brutto miesięcznie dla Członków Rady Nadzorczej
powołanych w skład Komitetów Rady Nadzorczej. 

Uchwała o wynagrodzeniu Członków Rady Nadzorczej
i Komitetów weszła w życie z chwilą dokonania w dniu 23 marca
2017 roku przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu zmian Statutu Spółki
wprowadzonych ust. 10 uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 7/II/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej w 2021 roku nie otrzymali
żadnego wynagrodzenia za usługi świadczone w każdym
charakterze poza wynagrodzeniem dodatkowym z tytułu
członkostwa w Komitecie Audytu i Komitecie Nominacji
i Wynagrodzeń, które zostało wykazane w zestawieniu powyżej
oraz wynagrodzeniem z tytułu odbycia posiedzenia Rady.

3.2.4 Powołane Komitety 

W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji
i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

1. Komitet Audytu

Na dzień 1 stycznia 2021 roku skład Komitetu Audytu był
następujący:

> Pan David John James – Przewodniczący Komitetu Audytu,
> Pan Jacek Piotr Nowak – Członek Komitetu Audytu,
> Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Komitetu Audytu,
> Pan Józef Banach – Członek Komitetu Audytu.

W dniu 23 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze
składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Nowaka. 
W związku z powyższym w dniu 29 kwietnia 2021 r. mocą
uchwały Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu
został powołany Pan Sławomir Kościak.

W dniu 13 maja 2021 roku Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka
Rady Nadzorczej Spółki. 

W związku z powyższym w dniu 13 maja 2021 roku mocą
uchwały Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu
został powołany Pan Robert Koński.

W dniu 18 sierpnia 2021 roku mocą uchwały Rady Nadzorczej
Spółki w skład Komitetu Audytu została powołana Pani Zofia
Szewczuk. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego
sprawozdania skład Komitetu Audytu jest następujący:

> Pan David John James – Przewodniczący Komitetu Audytu,
> Pan Józef Banach – Członek Komitetu Audytu,
> Pan Robert Koński – Członek Komitetu Audytu,
> Pan Sławomir Kościak – Członek Komitetu Audytu,
> Pani Zofia Szewczuk – Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu działa zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej w pkt 7.2.4 jako:
Ustawa﴿, a jego organizację i sposób działania określa
regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

W 2021 roku Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia.

Kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy w składzie Komitetu
Audytu w 2021 roku spełniali Panowie David James, Krzysztof
Kaczmarczyk, Józef Banach, Robert Koński, Sławomir Kościak
oraz Pani Zofia Szewczuk. Osoby te spełniały również kryteria
niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2016 oraz Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2021. 
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Członkowie Komitetu Audytu oświadczyli, iż posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: 

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych: Umiejętności z zakresu branży, w której działa Mabion S.A.: 

> David John James
> Krzysztof Kaczmarczyk (do dn. 13 maja 2021 r.﴿
> Jacek Nowak (do dn. 23 lutego 2021 r.﴿
> Józef Banach 
> Zofia Szewczuk
> Sławomir Kościak

> Krzysztof Kaczmarczyk (do dn. 13 maja 2021 r.﴿
> Jacek Nowak (do dn. 23 lutego 2021 r.﴿
> Józef Banach
> Sławomir Kościak

Tabela 6. Kompetencje członków Komitetu Audytu41. 

 David John James
– Przewodniczący Komitetu Audytu 

Absolwent Uniwersytetu w Cambridge, biegły rewident
w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów oraz ICAEW (Instytut
Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii﴿. Obecnie
International Liaison Partner, Grupa Strategia, Poland.
Posiada 32 lata pracy w zakresie audytu i kontroli
wewnętrznej. Członek zarządów wielu firm oraz doradca
w zakresie zakładania działalności w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej dla blisko pięćdziesięciu spółek.
Partner odpowiedzialny za badanie sprawozdań
finansowych ponad 100 spółek i grup przedsiębiorstw
z wielu sektorów gospodarczych, zarówno spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych,
funduszy private equity, jak i firm rodzinnych.
Przeprowadził ponad 80 analiz due diligence, zajmował się
finansowymi audytami działalności statutowej, audytami
wewnętrznymi oraz typu „forensic” i świadczył usługi
doradcze biznesowe dla wielu klientów. Pracował w Polsce,
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, na Słowacji
i w Rosji. Biegle włada ośmioma językami, posługuje się
dwunastoma innymi. David James przez cztery lata był
mentorem około 100 zespołów młodych przedsiębiorców
biorących udział w Cambridge Python Project. W ramach
tego projektu, zorganizowanego pod egidą Ambasady
Wielkiej Brytanii i Uniwersytetu w Cambridge, David James
szkolił studentów z całej Polski w zakresie tworzenia
nowoczesnych planów biznesowych i budżetowania. David
James jest twórcą autorskiej metody nauki języków
obcych.

 Krzysztof Kaczmarczyk (do dn. 13
maja 2021 r.﴿

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze
specjalizacją finanse i rachunkowość. Jest również byłym
słuchaczem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek
Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracował
w Deutsche Bank w Polsce, gdzie pełnił m.in. funkcję
Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz
Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo-
Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje
zarządcze w Grupie TP S. A., w tym Dyrektora Pionu
Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował
w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse
w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Wiceprezesa

Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel
– wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-
telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2018 Doradca
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Następnie zawodowo
niezależny członek rad nadzorczych spółek notowanych
na GPW w Warszawie. Niemalże 15-letnie doświadczenie
nadzorcze zdobywał zasiadając w ponad 30 radach
nadzorczych, spółek notowanych na GPW w Warszawie
oraz spółek niepublicznych, w tym: Action, Alta, Arteria,
Braster, BEST, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Duon, Emitel,
TP Edukacja i Wypoczynek, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Graal, Integer, InPost, KGHM
Polska Miedź, KGHM International, KGHM TFI, Develia
(dawniej LC Corp﴿, Magellan, PolimexMostostal, Polish
Energy Partners, Robyg, SARE, TIM, Vigo System, Wirtualna
Polska, Work Service, 4fun Media. Krzysztof Kaczmarczyk
posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której
działa Spółka zdobyte dzięki 11-letniej pracy w Deutsche
Bank oraz Credit Suisse gdzie pełnił funkcje dyrektorskie,
podczas których był odpowiedzialnym za analizy rynkowe
wielu branż rynkowych, w tym wliczając segment rynku,
w którym działa Spółka. Jednocześnie, przed powołaniem
w skład Rady Nadzorczej Spółki, pełnił uprzednio funkcje
Członka Rad Nadzorczych spółek – Braster S.A. oraz Celon
Pharma S.A. dzięki czemu nabył wiedzę w obszarze,
w którym działa Spółka. 

 Józef Banach 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Radca Prawny. Partner Zarządzający w Ontilo
Banach Szczypiński Partnerzy. Karierę zaczynał
w Ministerstwie Finansów, a następnie przez szereg lat
pracował w PricewaterhouseCoopers sp. z o. o., ostatnio
jako lider zespołu Postępowań i Międzynarodowego Prawa
Podatkowego. Członek szeregu rad nadzorczych spółek
kapitałowych, w tym m.in. przewodniczący Rady
Nadzorczej Poczty Polskiej SA oraz przewodniczący Rady
Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu w PHN SA.
Wieloletni ekspert Rady Podatkowej przy PKPP Lewiatan,
w tym p. o. szefa Rady Podatkowej. Posiada wieloletnie
doświadczenie w doradzaniu firmom z branży
farmaceutycznej, w tym prawie od początku istnienia
Genexo Sp. z o.o. Autor licznych publikacji z zakresu
prawa, w tym komentarza „Polskie umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania” CH Beck. Wielokrotny
pełnomocnik stron w postępowaniach przed organami
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administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi
i powszechnymi zakończonych sukcesem klienta.

 Jacek Nowak (do dn. 23 lutego 2021 r.﴿

Absolwent Rachunkowości i Zarządzania Finansami
na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo ukończył studia
podyplomowe we Francuskim Instytucie Zarządzania
w Warszawie oraz studia podyplomowe z Farmakoekonomiki,
Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole
Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Od 2012 roku
członek ACCA. Od 2001 roku związany jest z firmą
farmaceutyczną Polfarmex S. A., a od 2005 roku pracuje jako
dyrektor finansowy w firmie Biofana.

 Sławomir Kościak

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny z numerem
licencji 303 i posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial
Analyst﴿. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej ze
specjalizacją finanse i bankowość, studiował również
w Aarhus School of Business w Danii i Universität zu Köln
w Niemczech, ukończył program menedżerski Community
of European Management Schools – Master's in
International Management (CEMS MIM﴿. Stypendysta
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Prowadził zajęcia
na kursach dla maklerów papierów wartościowych (ZMiD﴿
i dla doradców inwestycyjnych (PERK﴿. Posiada ponad 10-
letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Pracował
między innymi w European Investment Fund
w Luksemburgu i funduszu nieruchomościowym Morgan
Stanley we Frankfurcie. W latach 2009-2020 zarządzał
szeregiem różnych funduszy i strategii inwestycyjnych
w ramach TFI PZU, zarówno pieniędzmi własnymi Grupy
PZU jak i powierzonymi przez klientów zewnętrznych,
funduszami akcyjnymi, mieszanymi i absolutnej stopy
zwrotu. Spektrum inwestycyjne obejmowało zarówno
spółki z GPW, jak i te notowane na giełdach w UE i USA.
Członek komitetu inwestycyjnego, AUM ponad 20 mld zł.
Od 2014 na stanowisku Dyrektora ds. Sektora Medycznego
w TFI PZU odpowiadał za inwestycje w spółki z sektora
ochrony zdrowia.

 Zofia Szewczuk

Absolwentka ESCP-EAP Europe i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu z tytułami magistra finansów
i rachunkowości przedsiębiorstw oraz magistra
zarządzania. Ma ponad 12 lat doświadczenia w branży
private equity, które pozyskała pracując w wiodących
funduszach w Polsce i zagranicą. Od 2016 związana jest
z Polskim Funduszem Rozwoju S. A., gdzie obecnie pełni
rolę Dyrektora Biura w Departamencie Inwestycji
w PFR S.A. oraz Prezesa Zarządu PFR Life Science Sp. z o.
o., spółki specjalizującej się w inwestycjach w obszarze
biotechnologii. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała
m.in. w funduszu Mid Europa (2011-2015﴿ oraz 3i (2009-
2011﴿. W tym czasie miała okazję uczestniczyć w wielu
transakcjach w sektorach takich jak przemysł, nowe
technologie, usługi, produkcja, zdrowie i turystyka. Pani

Zofia Szewczuk ma bogate doświadczenie właścicielskie
i nadzorcze, reprezentując stronę inwestora. Jej
zaangażowanie wiążę się z regularną współpracą
z zarządami spółek m.in. w ramach wdrażania inicjatyw
rozwojowych i naprawczych oraz monitoringu wyników.
Obecnie zasiada w radach nadzorczych Mabion S. A.,
Polskich Kolei Linowych S.A. i pełni rolę obserwatora
w radzie nadzorczej spółki Proteon Pharmaceuticals S. A.. 

2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń jest ciałem doradczym
Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu wykonują
kompetencje określone przyjętym przez Radę Nadzorczą
Spółki Regulaminem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
na podstawie art. 390 Kodeksu spółek handlowych.
Na dzień 1 stycznia 2021 roku skład Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeń był następujący:

> Pan Robert Koński – Przewodniczący Komitetu
Nominacji i Wynagrodzeń,

> Pan Maciej Wieczorek – Członek Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeń,

> Pan Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Komitetu
Nominacji i Wynagrodzeń,

> Pan David John James – Członek Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeń,

> Pan Adam Pietruszkiewicz – Członek Komitetu
Nominacji i Wynagrodzeń.

W dniu 3 marca 2021 roku Pan Adam Pietruszkiewicz złożył
rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

W dniu 13 maja 2021 roku Pan Krzysztof Kaczmarczyk
złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego
i Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 29 kwietnia 2021 roku mocą uchwały Rady
Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeń został powołany Pan Wojciech Wośko.
W dniu 13 maja 2021 roku mocą uchwały Rady Nadzorczej
Spółki w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń został
powołany Pan Józef Banach.

W dniu 9 grudnia 2021 r. Pan Maciej Wieczorek złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień publikacji
niniejszego sprawozdania skład Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeń jest następujący:

> Pan Robert Koński – Przewodniczący Komitetu
Nominacji i Wynagrodzeń,

> Pan David John James – Członek Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeń,

> Pan Józef Banach – Członek Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeń.

> Pan Wojciech Wośko – Członek Komitetu Nominacji
i Wynagrodzeń.



3.2.5 Procedury związane z wyborem
i usługami firmy audytorskiej

Polityka wyboru firmy audytorskiej oraz polityki
świadczenia dozwolonych usług niebędących
badaniem 

Zgodnie z § 22 ust. 1 pkt b﴿ Statutu Spółki wyboru biegłego
rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań
finansowych Spółki dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. Rada
Nadzorcza dokonując wyboru firmy audytorskiej działa
w oparciu o wskazane kryteria oraz rekomendację Komitetu
Audytu.

Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania
badania oraz Polityka świadczenia dozwolonych usług
niebędących badaniem zostały przyjęte uchwałami Komitetu
Audytu w dniu 20 października 2017 roku (zaktualizowana
w dniu 21 kwietnia 2020 roku z uwagi na zmiany w przepisach
prawa.﴿.

Główne założenia wdrożonej polityki wyboru firmy
audytorskiej oraz polityki świadczeń dozwolonych
usług niebędących badaniem stanowią, że:

Wybór firmy audytorskiej następuje z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby umowa o badanie ustawowe
sprawozdania finansowego mogła zostać podpisana w terminie
umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji
znaczących składników majątkowych.

Wybór jest dokonywany z uwzględnieniem zasad bezstronności
i niezależności firmy audytorskiej oraz przy uwzględnieniu
zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta. Pierwsza umowa o badanie sprawozdania
finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie
krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co
najmniej dwuletnie okresy. 

Zakazane jest wprowadzanie klauzul umownych w umowach
zawieranych przez Spółkę, jako nieważnych z mocy prawa,
które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez
Radę Nadzorczą Spółki, na potrzeby przeprowadzenia badania
ustawowego sprawozdań finansowych Spółki, do określonych
kategorii lub wykazów firm audytorskich. 

Komitet Audytu, działający w ramach Rady Nadzorczej Spółki,
podejmuje decyzję w przedmiocie rekomendacji przedłużenia
albo nieprzedłużenia umowy z firmą audytorską, o której
informuje Radę Nadzorczą Spółki. 

W przypadku, gdy Rada Nadzorcza Spółki postanowi
o nieprzedłużaniu umowy z firmą audytorską na kolejny okres
oraz w przypadku, gdy przedłużenie umowy na kolejny okres
jest zgodnie z zasadą rotacji niedopuszczalne, stosuje się
procedurę wyboru firmy audytorskiej.

Za zorganizowanie procedury wyboru firmy audytorskiej
do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki,
w tym za przygotowanie dokumentacji przetargowej

odpowiada Komisja Przetargowa powoływana przez Zarząd
Spółki.
Zapytanie ofertowe dla wyboru firmy audytorskiej
do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki
przygotowywane jest przez Komisję Przetargową
w porozumieniu z Komitetem Audytu i podlega zamieszczeniu
na stronie internetowej www.mabion.eu oraz przesłaniu
do wybranych firm audytorskich w określonym terminie. 

Zebrane oferty firm audytorskich wraz ze sprawozdaniem
zawierającym wnioski z procedury wyboru przedkładane są
Komitetowi Audytu w celu zatwierdzenia. 

Komitet Audytu podejmuje decyzję w przedmiocie
zatwierdzenia sprawozdania zawierającego wnioski z procedury
wyboru oraz przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację,
która zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy
audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie
uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich.

Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy
audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada
Nadzorcza uzasadnia przyczyny niezastosowania się
do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie
uzasadnienie do wiadomości Walnemu Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE﴿ nr 537/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. biegły rewident
lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badania
sprawozdań finansowych Spółki ani żaden z członków sieci,
do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie
świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki, jej
jednostki dominującej ani jednostek przez nią kontrolowanych
w ramach Unii Europejskiej żadnych zabronionych usług
niebędących badaniem sprawozdań finansowych:

a﴿ w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania
sprawozdania z badania; oraz

b﴿ w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres,
o którym mowa w lit. a﴿ w odniesieniu do usług
wymienionych w art. 5 ust. 1 akapit drugi lit. e﴿
w/w rozporządzenia.

Usługami zabronionymi zgodnie art. 136 ust. 1 Ustawy są także
inne usługi niebędące czynnościami rewizji finansowej.
W przypadku gdy biegły rewident lub firma audytorska
świadczą przez okres co najmniej trzech kolejnych lat
obrotowych na rzecz Spółki, jej jednostki dominującej lub
jednostek przez nią kontrolowanych wspomniane usługi,
całkowite wynagrodzenie z tytułu takich usług jest ograniczone
do najwyżej 70 % średniego wynagrodzenia płaconego
w trzech kolejnych ostatnich latach obrotowych z tytułu
badania ustawowego (badań ustawowych﴿ Spółki oraz,
w stosownych przypadkach, jej jednostki dominującej,
jednostek przez nią kontrolowanych oraz skonsolidowanych
sprawozdań finansowych tej grupy przedsiębiorstw.
Na potrzeby ograniczeń określonych w zdaniu pierwszym
wyłącza się usługi niebędące badaniem sprawozdań
finansowych, inne niż usługi, o których mowa w poprzednim
oraz niniejszym akapicie, których świadczenie jest wymagane
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zgodnie z przepisami ustawodawstwa unijnego lub krajowego.
Usługami zabronionymi nie są usługi wskazane w art. 136 ust. 2
Ustawy. Świadczenie tych usług możliwe jest jedynie w zakresie
niezwiązanym z polityką podatkową badanej jednostki,
po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń
i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73
Ustawy i po wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu.

Firma audytorska

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok zostało
przeprowadzone przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą
w Warszawie („PwC”﴿. PwC wykonało również przegląd
sprawozdania finansowego za okres półroczny zakończony
w dniu 30 czerwca 2021 roku Wyboru firmy audytorskiej
dokonała Rada Nadzorcza uchwałą nr 2/V/2020 z dnia 7 maja
2020 roku na podstawie upoważnienia zawartego w Statucie
Spółki. Wybór firmy audytorskiej został dokonany na podstawie
rekomendacji Komitetu Audytu. Rekomendacja Komitetu
Audytu spełniała obowiązujące warunki i została sporządzona
w następstwie zorganizowanej przez Spółkę procedury wyboru
firmy audytorskiej spełniającej obowiązujące kryteria.

W 2021 roku PwC świadczyło na rzecz Spółki dozwolone usługi
poświadczające niebędące badaniem, w postaci przeglądu
skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku, usługi
w przedmiocie oceny prawdziwości i rzetelności pisemnego
sprawozdania Zarządu Spółki sporządzonego na potrzeby
potrącenia wierzytelności pieniężnych wynikających
z zobowiązania do wpłaty przez subskrybentów ceny emisyjnej
należnej na poczet akcji nowej emisji serii U oraz usługi
w przedmiocie badania sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Usługi wymienione powyżej uzyskały uprzednią pozytywną
rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki
w zakresie oceny niezależności biegłego rewidenta. Rada
Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na świadczenie powyższych
usług.

Szersze informacje o firmie audytorskiej znajdują się w pkt 8.4.

3.3 Walne Zgromadzenie

3.3.1 Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu Spółek
Handlowych i Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnych
Zgromadzeń Mabion S.A.

3.3.2 Zasadnicze uprawnienia Walnego
Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy
zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, przy czym
nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym nie wymaga

uchwały Walnego Zgromadzenia (§ 17 ust. 2 Statutu Spółki﴿.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: 

> powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej;
> zawieszenie w czynnościach lub odwołanie Członka

Zarządu;
> sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki;
> ustalenie dnia dywidendy.

Bezwzględnej większości 3/4 głosów oddanych wymaga dla
swej ważności uchwała w sprawie połączenia Spółki z innym
podmiotem oraz podziału Spółki. 

Z zastrzeżeniem poniższych zapisów usunięcie spraw
umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
wymaga dla swej ważności większości 3/4 głosów oddanych
przy obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej
50% kapitału zakładowego Spółki, za zgodą akcjonariuszy
składających umotywowany wniosek o zaniechanie
rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad.
W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi
Zarząd, uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga
bezwzględnej większości głosów oddanych. Usunięcie spraw
umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
na żądanie zgłoszone, na podstawie art. 401 kodeksu spółek
handlowych, przez akcjonariusza reprezentującego co
najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody
akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

3.3.3 Opis praw akcjonariuszy i sposobu ich
wykonywania

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone
w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie oraz
w innych przepisach prawa. 

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki
wynikające ze Statutu

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa
o charakterze majątkowym, wynikające ze specyficznych
zapisów Statutu:

1﴿ Prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przez
dotychczasowych posiadaczy akcji imiennych w stosunku
do liczby posiadanych akcji (§ 13 Statutu Spółki﴿.

2﴿ Prawo do umorzenia posiadanych akcji (§ 12 Statutu
Spółki﴿.

Uprawnienia korporacyjne przysługujące
Akcjonariuszom Spółki związane z uczestnictwem
w Spółce:

1﴿ Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocnika (art. 412 KSH﴿ oraz prawo do 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH﴿. 

Prawo głosu z istniejących akcji Spółki przedstawia się
następująco:



a. z jedną akcją serii A, B, C, E, F, G związane są dwa głosy
na Walnym Zgromadzeniu; 

b. z jedną akcją serii D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, U związany
jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

2﴿ Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę
kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce (art. 399 § 3 KSH﴿.

3﴿ Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz żądania umieszczenia w porządku
obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom
posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH﴿. Jeżeli w terminie
dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi
nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem (art. 400 § 3 KSH﴿.

4﴿ Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przyznane
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH﴿. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 KSH﴿.

5﴿ Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia
na zasadach określonych w art. 422-427 KSH.

6﴿ Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi
grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego. Wybór Rady Nadzorczej powinien
być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie
w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7﴿ Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego
zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej
lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych﴿.
Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie
na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających
co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej﴿.
Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać
umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne
Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta
do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić
o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego
w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 Ustawy
o Ofercie Publicznej﴿.

8﴿ Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie
i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z art. 428 KSH. Podczas obrad Walnego
Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia
akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących
Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może
złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie
Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH﴿.

9﴿ Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH﴿.

10﴿ Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego
sporządzenia, a także żądania przesłania listy nieodpłatnie
na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą
elektroniczną (art. 407 § 1-11 KSH﴿.

11﴿ Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH﴿.

12﴿ Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności
na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą
złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym
Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru
jednego Członka komisji (art. 410 § 2 KSH﴿.

13﴿ Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania
wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał
(art. 421 § 3 KSH﴿.

14﴿ Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody
wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486
i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa
o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku
od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

15﴿ Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania
udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH
(w przypadku połączenia spółek﴿, w art. 540 § 1 KSH
(w przypadku podziału Spółki﴿ oraz w art. 561 § 1 KSH
(w przypadku przekształcenia Spółki﴿.

16﴿ Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest
akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje
ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej
spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem
Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał.
Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub
głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka
handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik
lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone
na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH﴿.

3.4 Zasady zmiany statutu Spółki

Zasady dotyczące zmiany Statutu Spółki reguluje Kodeks Spółek
Handlowych. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub
wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym
określonych w uchwale Zgromadzenia. 

MABION S.A. - OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

18



19

MABION S.A. - OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

3.5 Główne cechy systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Spółka nie posiada instytucjonalnego, sformalizowanego
systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych. Dane na potrzeby sprawozdań finansowych
oraz same sprawozdania są przygotowywane przez dział
finansowy Spółki. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań
finansowych sprawuje Członek Zarządu ds. Finansowych. 
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