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RAPORT KWARTALNY MABION S.A.
za okres od 01.04.2010 roku do 30.06.2010 roku
1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE
1.1.Dane adresowe
Nazwa (firma): Mabion Spó ka Akcyjna
Forma prawna: spó ka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Kutno
Adres: Józefów 9, 99-300 Kutno
Telefon: 024 3574220
Telefaks: 024 3551777
Adres poczty elektronicznej: info@mabion.eu
Adres strony internetowej www.mabion.eu
Numer statystyczny REGON 100343056
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 775-25-61-383
1.2.Sk ad Zarz du i Rady Nadzorczej
Zarz d Spó ki, zgodnie z §25 ust. 1 Statutu sk ada si z nie mniej ni 3 i nie wi cej ni 7
cz onków.
Na dzie sporz dzenia niniejszego sprawozdania Zarz d Spó ki jest trzyosobowy.
Sk ad Zarz du:
Maciej Wieczorek - Prezes Zarz du
Tadeusz Pietrucha - Cz onek Zarz du
Jaros aw Walczak - Cz onek Zarz du
Na przestrzeni II kwarta u roku 2010 nie dokonywano zmian w Zarz dzie Spó ki.
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Rada Nadzorcza, zgodnie z §21 Statutu sk ada si z pi ciu do dziewi ciu cz onków.
Na dzie sporz dzenia raportu Rada Nadzorcza sk ada si z 8 cz onków.
Sk ad Rady Nadzorczej:
Robert Aleksandrowicz Przewodnicz cy Rady Nadzorczej
Artur Chabowski Cz onek Rady Nadzorczej
Adam Dubin Cz onek Rady Nadzorczej
Bogdan Manowski Cz onek Rady Nadzorczej
Danuta Pietrucha Cz onek Rady Nadzorczej
Grzegorz Stefa ski Zast pca Przewodnicz cego Rady Nadzorczej
Mieczys aw Wo ko Cz onek Rady Nadzorczej
Jan Dethloft Cz onek Rady Nadzorczej
Na przestrzeni II kwarta u roku 2010 dokonano zmian w Radzie Nadzorczej poprzez
powo anie w jej sk ad Pana Jana Dethlofta.
1.3.
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ówny przedmiot dzia alno ci:
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,

- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i rodowiska naturalnego,
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- produkcja leków i preparatów farmaceutycznych,
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych,

MABION S.A.

okres
od 01.04.2009
WYBRANE DANE FINANSOWE
do 30.06.2009
w PLN
Amortyzacja
3 507.12
Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi
0.00
Zysk (Strata) ze sprzeda y
-56 876.12
Zysk (Strata) z dzia alno ci operacyjnej
-57 225.47
Zysk (Strata) brutto
-58 307.88
Zysk (Strata) netto
-58 307.88
Aktywa trwa e
105 519.44
Aktywa obrotowe
129 281.27
Zapasy
380.33
Nale no ci d ugoterminowe
0.00
Nale no ci krótkoterminowe
72 051.00
rodki pieni ne i inne aktywa finansowe
56 630.36
Aktywa razem
234 800.71
Kapita w asny
176 199.17
Kapita podstawowy
500 000.00
Zobowi zania i rezerwy
58 601.54
Zobowi zania d ugoterminowe
0.00
Zobowi zania krótkoterminowe
58 161.06

okres
od 01.04.2010
do 30.06.2010
w PLN
5 797.22
113 292.00
-129 365.79
-129 451.97
-128 795.59
-129 947.59
144 027.60
69 275.81
16 169.34
0.00
28 666.30
15 090.12
213 303.41
-374 066.83
500 000.00
587 370.24
0.00
573 754.21

MABION S.A.

okres
od 01.01.2010
do 30.06.2010
w PLN
6 872.63
173 007.89
-298 684.84
-298 770.79
-298 116.85
-299 268.85
144 027.60
69 275.81
16 169.34
0.00
28 666.30
15 090.12
213 303.41
-374 066.83
500 000.00
587 370.24
0.00
573 754.21

okres
od 01.01.2009
WYBRANE DANE FINANSOWE
do 30.06.2009
w PLN
Amortyzacja
3 507.12
Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi
10 111.93
Zysk (Strata) ze sprzeda y
-74 255.04
Zysk (Strata) z dzia alno ci operacyjnej
-75 152.42
Zysk (Strata) brutto
-77 755.72
Zysk (Strata) netto
-77 755.72
Aktywa trwa e
105 519.44
Aktywa obrotowe
129 281.27
Zapasy
380.33
Nale no ci d ugoterminowe
0.00
Nale no ci krótkoterminowe
72 051.00
rodki pieni ne i inne aktywa finansowe
56 630.36
Aktywa razem
234 800.71
Kapita w asny
176 199.17
Kapita podstawowy
500 000.00
Zobowi zania i rezerwy
58 601.54
Zobowi zania d ugoterminowe
0.00
Zobowi zania krótkoterminowe
58 161.06
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE
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3. KOMENTARZ ZARZ DU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZE MAJ CYCH
WP YW NA OSI GNI TE WYNIKI FINANSOWE
czne przychody w analizowanym okresie wynios y 113 292 PLN i by y wynikiem
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych
dla klienta zewn trznego w zakresie
zastosowania w asnych technologii Mabion S.A. do wytwarzania rekombinowanego bia ka,
które w przysz ci mo e by zastosowane w celach terapeutycznych jako lek
biotechnologiczny.
W analogicznym okresie roku poprzedniego spó ka nie uzyska a adnych przychodów ze
sprzeda y.
Strata z dzia alno ci operacyjnej w analizowanym okresie wynios a 129 451,97 PLN a strata
netto wynios a 129 947,59 PLN, co by o wynikiem intensyfikacji prac badawczo
rozwojowych nad technologi otrzymywania i wytwarzania przeciwcia monoklonalnych

4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOSCI EMITENTA W OKRESIE OBJETYM
RAPORTEM.
W okresie obj tym raportem emitent prowadzi intensywne prace badawczo rozwojowe nad
technologi otrzymywania i wytwarzania przeciwcia monoklonalnych. G ówne wysi ki
nakierowane by y na przygotowanie zwi kszenia skali wytwarzania leków a tak e
optymalizacj procesu, w tym warunków fermentacji, oczyszczania oraz stosowanych
mediów, i z chromatograficznych. Szeroki zakres optymalizacji zosta zastosowany w celu
zagwarantowania jak najbardziej kosztowo-efektywnego procesu wytwarzania w przysz ci
dla skali przemys owej. Emitent planuje w kolejnym kwartale zleci rozwój procesu
wytwarzania w du ej skali("up-scaling") pierwszego przeciwcia a monoklonalnego (anty
CD20)
wyselekcjonowanej, do wiadczonej firmie zajmuj cej si "up-scalingiem".
Negocjowane umowy przewiduj transfer technologii "up-scalingu" do Mabion S.A.
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Emitent prowadzi 1 projekt badawczo rozwojowy (rozpocz cie 12-2009. Planowane
zako czenie - 07.2010) dla klienta zewn trznego w zakresie zastosowania w asnych
technologii Mabion S.A. do wytwarzania rekombinowanego bia ka, które w przysz ci mo e
by zastosowane w celach terapeutycznych jako lek biotechnologiczny. Umowa oprócz
miesi cznych sta ych p atno ci przewiduje 8% op at licencyjnych od sprzeda y w przysz ci
gotowego leku wykorzystuj cego technologi Mabion S.A.
Zarz d spó ki prowadzi rozmowy z innymi firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi
na temat mo liwo ci wykorzystania technologii Mabion S.A. do rozwoju i wytwarzania na
zlecenie leków biotechnologicznych. Na podstawie prowadzonych rozmów, zarz d spó ki
wyra a znacz
ufno w mo liwo ci sfinalizowania w najbli szych kwarta ach kolejnych
umów dotycz cych prowadzenia przez spó
prac badawczo rozwojowych dla klientów
zewn trznych.
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Zdarzenia zwi zane z oferowaniem akcji serii I w ramach oferty prywatnej
W okresie 4-12 Maj 2010 mia y miejsce spotkania z potencjalnym inwestorami
zainteresowanymi nabyciem akcji serii I spó ki w ramach oferty prywatnej. Spotkania te
odbywa y si wraz z przedstawicielem Biura Maklerskiego Mercurius Sp z o.o. (zwanego
dalej Mercurius), które zosta o zaanga owane przez spó do przygotowania oferty akcji.
W dniu 12 Maja Mercurius zako czy przyjmowanie zapisów na akcje serii I spó ki. W tym
samym dniu, zarz d spó ki Mabion SA podj decyzj o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii I
w wysoko ci 12 PLN za jedna akcj .
W dniu 18 Maja Mercurius poinformowa o emitenta, e wszystkie wp aty na akcje, w
kwocie 22.800.000 z , wp yn y na rachunek Biura Maklerskiego.

cznej

W dniu 22 Maja Emitent z
do S du Rejestrowego w odzi wniosek o zarejestrowanie
akcji serii I. Na dzie zako czenia okresu obj tego raportem emitent nie uzyska z s du
informacji na temat zarejestrowania akcji serii I, co mia o miejsce w nast pnym kwartale.

W imieniu Zarz du,

Maciej Wieczorek,
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Prezes Zarz du
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