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Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie  nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o otrzymaniu od AMATHUS 3 Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty datowanego na 10 sierpnia 2015 roku zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji
Emitenta o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005
roku (Dz, U. z 2009r., Nr 185 poz.1439 ze zm.) ("Ustawa"), AMATHUS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8 lok. 36:56, 00613 Warszawa
("Towarzystwo"), zawiadamia w imieniu AMATHUS 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego wpisanego do
rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny
Rejestrowy pod numerem RFI: 1176 ("Fundusz"), o zwiększeniu udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów
w spółce Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie ("Emitent"), oraz wzroście udziału posiadanych akcji łącznie przez
wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo powyżej 5% w kapitale zakładowym oraz
5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, w wyniku wniesienia akcji Emitenta do funduszu inwestycyjnego
AMATHUS 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez Towarzystwo, w ramach pierwszej
emisji certyfikatów inwestycyjnych.
Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
łącznie przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo powyżej 5% nastąpiło w dniu
29 lipca 2015 r., w wyniku wydania przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy,
postanowienia o wpisaniu AMATHUS 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do rejestru funduszy
inwestycyjnych, (doręczonego Towarzystwu w dniu 6 sierpnia 2015 r.), w wyniku czego, zgodnie z art. 31
ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r., o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546), Fundusz
wszedł w prawa i obowiązku z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne.
Przed zdarzeniem, o którym mowa powyżej Fundusz nie posiadał akcji Emitenta.
Na dzień 10 sierpnia 2015 r., Fundusz posiada 450.000 akcji Emitenta, stanowiących 4,17 % kapitału
zakładowego Emitenta i uprawniających do 450.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 3,64 % w ogólnej liczbie głosów.
Łączna ilość akcji Emitenta posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez AMATHUS
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 988 042 akcji Emitenta, stanowiących 9,15 % kapitału
zakładowego Emitenta i uprawniających do 988 042 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta,
stanowiących 7,99 % w ogólnej liczbie głosów.
Nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Emitenta.
Fundusz nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnień do
wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta w rozumieniu art. 87 ust. 1 Ustawy.
Jednocześnie zawiadamiam, że o powyższym zdarzeniu poinformowano Dyrektora Departamentu Nadzoru
Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego, PI. Powstańców Warszawy 1, 00950 Warszawa."

