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Treść raportu:
Zarząd Mabion SA (Spółka) informuje, że w dniu 22.05.2014 Spółka zawarła z Altiora d.o.o.
(Altiora) umowę o współpracy (Umowa), której przedmiotem jest realizacja badania
klinicznego z udziałem pacjentów chorych na jednostkę chorobową: chłoniak rozlany z
dużych komórek typu B w krajach: Polska, Chorwacja, Bośnia, Serbia, Węgry, Bułgaria,
Mołdawia, Czarnogóra.
Szacowana wartość Umowy wynosi 1.428 tys. EUR netto, co po przeliczeniu wg. średniego
kursu NBP stanowi równowartość 5.962 tys. PLN i przekracza wartość 10% kapitałów
własnych Spółki oraz obejmuje koszty dodatkowe do łącznej kwoty nieprzekraczającej 2.000
tys. EUR netto plus VAT. Przewidywany okres ukończenia świadczenia usług na mocy umowy
to 31.12.2014 r. Umowa nie przewiduje kar umownych.
Jednocześnie w dniu 22.05.2014 podpisany został aneks do umowy o współpracy z Altiora z
dnia 31.05.2013r. (Aneks) w zakresie realizacji badania klinicznego leku MabionCD20 u
pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Przedmiotem Aneksu jest
rozszerzenie ww. umowy o 8-10 nowych ośrodków klinicznych zlokalizowanych na terenie
Polski zaangażowanych w rekrutację pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Na
mocy Aneksu wartość ww. umowy została podwyższona do 700 tys. EUR, co po przeliczeniu
wg. średniego kursu NBP stanowo równowartość 2.922 tys. PLN netto i nie przekracza 10%
kapitałów własnych Spółki. Poprzednia wartość przedmiotowej umowy wynosiła 196 tys.
EUR. Umowa przewiduje zakończenie okresu świadczenia usług do dnia 31.12.2014.
Przedmiotowa umowa ani Aneks nie przewidują kar umownych, a jej najważniejsze założenia
są podobne do ww. opisanych postanowień Umowy z dnia 22.05.2014 r.
W wyniku podpisania Umowy oraz Aneksu wartość umów zawartych między Spółką a Altiora
w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi aktualnie 2.128 tys. EUR, co po przeliczeniu wg.
średniego kursu NBP stanowo równowartość 8.885 tys. PLN. Umową o największej wartości
jest opisana powyżej Umowa o współpracy z dnia 22 maja 2014 r.

