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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Podpisanie umowy inwestycyjnej ws. projektu pod marką Vabun

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 stycznia 2015 roku podpisał
istotną umowę inwestycyjną ("Umowa") dotyczącą projektu pod wspólną marką Vabun ("Projekt").

Przedmiotowa Umowa ma charakter trójstronny i została parafowana przez MBF Group S.A., pana Radosława Majdana oraz
firmę AJK Corp z siedzibą w Ostrołęce. Projekt w rozumieniu Umowy oznacza wiedzę oraz wszelkie rzeczy materialne i
niematerialne związane ze skutecznym zaprojektowaniem, wyprodukowaniem, dystrybucją i sprzedażą produktów pod marką
"Vabun" ze szczególnym uwzględnieniem linii kosmetyków, wód toaletowych i perfum.

Intencją i wspólnym celem stron Umowy, w związku z realizacją Projektu, jest zawiązanie spółki pod firmą Vabun S.A. z
siedzibą w Warszawie ("V-SA"). Strony zobowiązały się do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, aby
proces powstania V-SA rozpoczął się nie później niż w terminie 15 dni od daty podpisania Umowy.

Zgodnie z postanowieniami Umowy zaangażowanie kapitałowe Emitenta w Projekt wyniesienie nie mniej niż 630.000,00 zł
(sześćset trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy). Ponadto Spółka zobowiązała się do świadczenia nieodpłatnej usługi (lub
odpłatnej, jeśli Zarząd V-SA podejmie taką decyzję) w zakresie pozyskania kapitału na rzecz V-SA oraz zagwarantowania
wpłaty na rachunek bankowy V-SA kwoty dofinansowania Projektu przez podmioty zainteresowane w inwestycją w V-SA.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że Radosław Majdan oraz AJK Corp zobowiązali się wnieść do V-SA lub scedować na jej
rzecz wszelkie aktywa związane z Projektem, m.in. wnioski patentowe, komponenty i składniki produktów kosmetycznych,
projekty graficzne i prawa do marki oraz prawa do wykorzystania wizerunku. Dodatkowo na V-SA zostanie przeniesionych 14
(czternaście) aktywnych umów sprzedażowych podpisanych m.in. z sieciami handlowymi: Pako Lorente, SPS Handel,
Drogerie Polskie i in.

Sygnatariusze Umowy zgodnie ustalili, że w przypadku spełnienia warunków brzegowych, znajdujących się w Regulaminie
rynku ASO, Zarząd V-SA podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne w celu upublicznienia spółki oraz debiutu na rynku
alternatywnym NewConnect lub rynku regulowanym GPW.

W przypadku naruszenia przez któregokolwiek z sygnatariuszy powziętych w Umowie zobowiązań strona naruszająca
zobowiązana będzie uiścić na rzecz pozostałych stron, karę umową w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych i zero
groszy) za każdy przypadek naruszenia.

Strony Umowy zobowiązały się do utrzymania w poufności informacji dotyczących Projektu oraz szczegółowych warunków
Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

Zarząd MBF Group S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i
będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta w 2015 roku.

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:

Robert Krassowski - Prezes Zarządu
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