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MBF Group Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy handlowej z Rauch Und Groen GbR przez spółkę powiązaną Vabun
S.A.
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 23 września 2015 roku powziął
informację od spółki powiązanej Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie ("Vabun") o podpisaniu istotnej umowy handlowej
zawartej z podmiotem niemieckim działającym w dziedzinie sprzedaży ekskluzywnych kosmetyków i ubrań ("Umowa").
Zgodnie z otrzymaną wiadomością Umowa została podpisana z firmą Rauch Und Groen GbR (Gesellschaft bürgerlichen
Rechts) z siedzibą w Berlinie w Niemczech („RundG”). Zawarcie Umowy oznacza jednocześnie ekspansję produktową na
rynku niemieckim, gdzie za podpisywanie dalszych umów handlowych oraz budowę sieci sprzedaży odpowiedzialny będzie
berliński kontrahent. Spółka RundG jest ponadto właścicielem ekskluzywnego salonu oraz organizatorem targów mody w
Berlinie. Posiada w sprzedaży limitowane kolekcje odzieży i ubrań tworzonych przez młodych europejskich projektantów.
Produkty marki Vabun są uzupełnieniem oferty salonu.
Umowa stanowi bezpośrednie wsparcie handlowe w dystrybucji produktów marki Vabun na rynku niemieckim. Dodatkowo
spółka powiązana umożliwia wykorzystanie swojego wizerunku na materiałach promujących i w specjalnych akcjach
marketingowych w prasie, radiu, telewizji i internecie.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a jej 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".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu
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