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Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce powiązanej
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2014 roku w spółce
powiązanej z Emitentem - ADS Promotion Sp. z o.o. (w trakcie zmiany na: KAMEA Consulting Sp. z o.o.) odbyło się w trybie
art. 240 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników ("Zgromadzenie").
Podczas Zgromadzenia podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki na mocy postanowień umowy
spółki. Zgromadzenie działając na podstawie i w zgodzie z §9 ust. 1 i ust. 2 umowy spółki oraz art. 257 KSH postanowiło
podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 96.900,00 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) złotych, tj. z wysokości
5.100,00 (pięć tysięcy sto) złotych do wysokości 102.000,00 (sto dwa tysiące) złotych, poprzez utworzenie 1.938 (tysiąc
dziewięćset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
Emitent objął 912 (dziewięćset dwanaście) nowo utworzonych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych
każdy, o łącznej wartości 45.600 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset). Udziały zostały pokryte przez wszystkich
dotychczasowych wspólników w całości wkładem pieniężnym.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas Zgromadzenia podjęto uchwałę w sprawie wyboru nowego Prezesa
Zarządu ADS Promotion Sp. z o.o. (w trakcie zmiany na: KAMEA Consulting Sp. z o.o.) i została nim p. Katarzyna Czub –
obecna Prezes Zarządu MBF Group S.A.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki powiązanej będzie obsługa księgowo-rachunkowa firm trzecich, doradztwo
podatkowe w zakresie optymalizacji podatkowej oraz obsługa formalno-prawna podmiotów działających na rynkach
kapitałowych. Działalność operacyjna spółki rozpocznie się w II połowie września 2014 roku.
Emitent posiada w spółce powiązanej 960 (dziewięćset sześćdziesiąt) udziałów, tj. 47,06% w kapitale zakładowym i głosach
na walnym zgromadzeniu.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Katarzyna Czub - Prezes Zarządu
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