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MBF Group Spółka Akcyjna

Zawarcie umów handlowych przez spółkę powiązaną Vabun S.A.
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 10 lipca 2015 roku powziął
informację od spółki powiązanej Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie („Vabun”) o podpisaniu 5-ciu Umów Handlowych
(„Umowy”) zawartych w czerwcu bieżącego roku z podmiotami działającymi w branży sprzedaży i dystrybucji kosmetyków w
województwach: dolnośląskim, wielkopolskim oraz śląskim.
Zgodnie z otrzymanymi od firmy Vabun informacjami - zawarte Umowy regulują podstawowe założenia w zakresie
współpracy handlowej, zasad sprzedaży oraz promocji i sprzedaży wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków wytworzonych lub
dostarczonych przez Vabun. Wzmiankowane umowy stanowią bezpośrednie wsparcie handlowe w dystrybucji wymienionych
produktów.
Zapisy Umów gwarantują, iż majątkowe prawa autorskie do projektów graficznych opakowań produktów przysługują
wyłącznie Vabun. Dodatkowo firma umożliwia wykorzystanie wizerunku na materiałach promujących i w specjalnych akcjach
marketingowych w prasie, telewizji i internecie.
Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony, a ich wypowiedzenie może nastąpić z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. W
ocenie Emitenta szczegółowe warunki Umów nie odbiegają od standardów rynkowych przyjętych przy tego rodzaju
umowach.
Emitent posiada w spółce Vabun S.A. 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
E, co stanowi 27,78% w kapitale zakładowym oraz 16,64% głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza
dalszego zaangażowania w firmę, również poprzez swoje spółki zależne.
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.
Podstawa prawna: 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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