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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnych umów handlowych przez spółkę powiązaną Vabun S.A.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 września 2015 roku

powziął informację od spółki powiązanej Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie („Vabun”) o podpisaniu 2 (dwóch) istotnych

umów handlowych zawartych z podmiotami działającymi w branży sprzedaży i dystrybucji kosmetyków („Umowy”).

Zgodnie z otrzymanymi informacjami zawarte Umowy określają najważniejsze założenia w zakresie współpracy handlowej,
zasad sprzedaży oraz promocji wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków wytworzonych lub dostarczonych przez Vabun.
Wzmiankowane Umowy stanowią bezpośrednie wsparcie handlowe w dystrybucji produktów marki Vabun. Dodatkowo
spółka powiązana Vabun S.A. umożliwia wykorzystywanie wizerunku na materiałach promujących i w specjalnych akcjach
marketingowych w prasie, radiu, telewizji i internecie.

Pierwsza z umów została zawarta z firmą SHE Cosmetic Lab Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (dawniej: Business Planet
Poland sp. z o.o. sp.k.). Spółka jest producentem specjalistycznych produktów kosmetycznych, których sprzedaż
prowadzona jest m.in. w sieciach Rossmann, Dayli i Hebe. Kontrahent dodatkowo w ramach Umowy zobowiązał się do
prowadzenia indywidualnych negocjacji w sprawie wprowadzenia produktów marki Vabun do sieci handlowych: Drogerie
Natura, SuperPharm, Piotr i Paweł, Alma Market, Drogerie Vica, Drogerie Kama oraz Drogerie Wispol.

Druga umowa została podpisana z firmą Alleson s.r.o. z siedzibą w Dolni Lutyne w Czechach. Zawarcie umowy oznacza
jednocześnie ekspansję produktową na rynku czeskim, gdzie za podpisywanie dalszych umów handlowych oraz budowę sieci
sprzedaży odpowiedzialny będzie czeski kontrahent.

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 łącznie ze spółką zależną posiada 1.490.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela, co stanowi 33,11% w kapitale zakładowym oraz 19,84% głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy. Spółka nie

wyklucza zwiększenia zaangażowania, 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".
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