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MBF Group Spółka Akcyjna

Rejestracja zmian w spółce zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 lutego 2015 roku
otrzymał od spółki zależnej od Emitenta - MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("MBF-IK")
(dawniej: Y-Mobile Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) zawiadomienie o zarejestrowaniu w Rejestrze Przedsiębiorców
KRS istotnych zmian związanych decyzjami podjętymi podczas obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MBF-IK,
które odbyło się w dniu 30 grudnia 2014 roku.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w dniu 28 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, dokonał zmiany firmy spółki, adresu siedziby spółki oraz zaktualizował pozostałe dane zgodnie z
powziętymi uchwałami.
Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że podstawowym przedmiotem działalności firmy MBF-IK jest działalność
inwestycyjna na polskim rynku kapitałowym w tym udział w ofertach niepublicznych emisji akcji (Pre-IPO), a także ofertach
pierwotnych (IPO) oraz wtórnych (SPO). MBF-IK przejmie również wszelką działalność związaną z handlem algorytmicznym
na własny rachunek. Krótkoterminowa działalność inwestycyjna zostanie wyłączona spod bieżącej działalności operacyjnej
Emitenta i przekazana do spółki celowej.
Z uwagi na powyższe - umowa objęcia akcji spółki z branży e-commerce, o której Emitent informował w raporcie bieżącym
EBI 4/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku, a na mocy której objął on akcje za kwotę 192.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa
tysiące złotych), zostanie przeniesiona z MBF Group S.A. na MBF-IK.
Emitent posiada w spółce MBF-IK 83,33% udziałów uprawniających do 83,33% głosów na walnym zgromadzeniu. Wyniki
spółki począwszy od I kwartału 2015 roku będą podległy konsolidacji z wynikami Emitenta.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i będą
miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.
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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