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MBF Group Spółka Akcyjna

Nabycie udziałów w spółce MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.
Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca
2015 r. Emitent dokonał zakupu 200 (dwustu) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy spółki
pod firmą MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "MBF-IK"). Zakup udziałów został
sfinalizowany w drodze zawarcia 2 umów sprzedaży na łączną kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), tj. 100 zł (sto
złotych) za 1 (jeden) udział.
Kupione udziały stanowią 16,67% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników MBF-IK. Zarząd
Emitenta zwraca uwagę, że przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka posiadała 83,33% udziałów w MBF-IK, co po
zwiększeniu zaangażowania oznacza, że posiada łącznie 1.200 (jeden tysiąc dwieście) udziałów, co stanowi 100% w kapitale
zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników MBF-IK. Emitent stał się jedynym właścicielem MBF-IK, co pozwoli
na uporządkowanie struktury własnościowej Grupy Kapitałowej MBF.
Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że podstawowym przedmiotem działalności MBF-IK są krótko- i
średnioterminowe inwestycje na polskim rynku kapitałowym. Udział w ofertach niepublicznych emisji akcji (Pre-IPO), a także
ofertach pierwotnych (IPO) oraz wtórnych (SPO). MBF-IK zajmuje się badaniem i rozwojem handlu algorytmicznego (algo
trading) na własny rachunek oraz na zlecenie firm trzecich. Krótkoterminowa działalność inwestycyjna została obecnie
wyłączona spod bieżącej działalności operacyjnej Emitenta i przekazana do spółki zależnej MBF-IK.
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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