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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Zawarcie z Akcjonariuszami umów ograniczających zbywalność akcji MBF Group S.A.

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w związku z ubieganiem

się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w dniach od 15 sierpnia

do dnia 15 września 2015 roku zawarł z akcjonariuszami Spółki umowy w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji
MBF Group S.A. ("Umowy lock-up"). Umowy lock-up zostały zawarte z uwagi na bezpieczeństwo obrotu i stabilność kursu
akcji Emitenta.

Na podstawie podpisanych Umów lock-up, które zawarto łącznie z liczbą 26-ciu Akcjonariuszy, zobowiązali się oni, na
zasadach wskazanych poniżej, do ograniczenia zbywalności akcji, w taki sposób, iż nie zostaną one sprzedane, obciążone,
zastawione lub przeniesione w całości lub części. Łączna liczba akcji objętych Umowami lock-up wynosi 1.587.231 (jeden
milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 98,10% wszystkich akcji serii E i
94,48% wszystkich wyemitowanych akcji Spółki. Do zawarcia umowy lock-up nie doszło z jednym akcjonariuszem, który
posiada 30.769 (trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 1,90% wszystkich akcji serii E i
1,83% wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.

Zobowiązania złożone przez Akcjonariuszy wiążą od dnia ich złożenia do upływu okresu 24 (dwudziestu czterech) miesięcy
licząc od dnia wprowadzenia akcji Spółki serii E do alternatywnego systemu obrotu, nie dłużej jednak niż do dnia
wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie strony Umów lock-up dopuszczają możliwość zbycia akcji Emitenta na rynku NewConnect w liczbie i na
warunkach określonych poniżej:

a) po upływie 6 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect - ¼ liczby akcji objętych
zobowiązaniem lock-up;

b) po upływie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect - ¼ liczby akcji objętych
zobowiązaniem lock-up (łącznie ½ liczby akcji);
c) po upływie 18 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect - ¼ liczby akcji objętych

zobowiązaniem lock-up (łącznie ¾ liczby akcji);

d) po upływie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect - ¼ liczby akcji objętych
zobowiązaniem lock-up (łącznie wszystkie akcje)

Dodatkowo dopuszcza się możliwość zbycia całości lub części akcji objętych Umową lock-up na rzecz osoby trzeciej w formie

umowy cywilnoprawnej. W takiej sytuacji nabywca będzie zobowiązany podpisać z Emitentem umowę ograniczającą

zbywanie akcji na warunkach i zasadach analogicznych jak w Umowie lock-up.

W przypadku naruszenia przez Akcjonariusza zapisów umowy lock-up zobowiązał się on do zapłaty na rzecz Emitenta kary
umownej w wysokości 2-krotności wartości transakcji, gdzie wartość transakcji = najwyższa rynkowa cena akcji Spółki z lat

2014-2015 wg notowań w alternatywnym systemie obrotu x (pomnożona przez) liczba akcji biorących udział w transakcji

stanowiącej naruszenie niniejszego Zobowiązania, jednakże nie mniej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Kara

umowna, o której mowa powyżej, będzie płatna bez protestu w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania przez
Akcjonariusza wezwania przez MBF Group S.A. na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu.

Wszystkie zawarte przez Emitenta z 26. Akcjonariuszami Umowy lock-up zawierają identyczną treść zobowiązania

Akcjonariusza, szczegółowe zasady zobowiązania, oświadczenie Akcjonariusza oraz zasady naliczania kar umownych.
Wszystkie zawarte Umowy lock-up traktują identycznie i na równi każdego z Akcjonariuszy Spółki.

Raporty EBI http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc...

1 z 2 2015-11-06 13:08



Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że z uwagi na ryzyko destabilizacji kursu akcji Spółki oraz w trosce o interes

wszystkich Akcjonariuszy, Zarząd Spółki - za rekomendacją Rady Nadzorczej - podjął decyzję o wprowadzeniu do obrotu

wyłącznie akcji, które zostały objęte zawartymi Umowami lock-up.

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

wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
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