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Podpisanie umowy przedwstępnej w sprawie sprzedaży udziałów Getbol Sp. z o.o.
Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2015 roku
została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży udziałów spółki pod firmą Getbol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(„Umowa”).
Umowa dotyczy sprzedaży 2.600 (dwa tysiące sześćset) udziałów, tj. wszystkich obecnie posiadanych przez Emitenta
udziałów w firmie Getbol Sp. z o.o., które stanowią 26% udziału w kapitale zakładowym spółki i głosach na zgromadzeniu
wspólników.
Na zasadach i warunkach określonych w Umowie strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w formie
pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi („umowa przyrzeczona”). Wynegocjowana cena jednego udziału w
umowie przyrzeczonej wyniesie 125 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) za jeden udział, a całkowita cena wszystkich udziałów
wyniesie 325.000 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Płatność nastąpi wyłącznie przelewem pieniężnym na konto
Emitenta.
Umowa zastrzega karę umowną, która może zostać naliczona wobec kupującego, w przypadku gdyby do podpisania umowy
przyrzeczonej nie doszło z winy kupującego, a w szczególności wskutek uchylania się kupującego od jej zawarcia. Wysokość
kary umownej ustalono na 325.000 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Naliczenie kary nie narusza praw Emitenta
do żądania dalszego naprawienia szkody jaką poniósł w skutek braku zawarcia umowy przyrzeczonej. Pozostałe warunki
Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.
Zarząd Emitenta szacuje, że do podpisania umowy sprzedaży udziałów spółki Getbol Sp. z o.o., w tym uregulowania w
całości kwoty transakcji, dojdzie w IV kwartale bieżącego roku. O wszelkich zmianach postanowień Umowy Emitent będzie
informował raportami bieżącymi EBI.
Zarząd MBF Group S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania będą miały wpływ na
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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