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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy o współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że powziął wiadomość, o podpisaniu

istotnej umowy o współpracę zawartej w dniu 23 lutego 2016 między spółką powiązaną MBF Financial Advisory SRL a Giełdą

Papierów Wartościowych w Bukareszcie S.A. (Bursa De Valori Bucaresti S.A.) ("BVB"). Umowa została zawarta na okres 1
roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Zgodnie z przekazanymi informacjami przedmiotem parafowanej umowy jest współpraca i wzajemne wsparcie w celu
pomocy przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania na rynku kapitałowym oraz w czasie wykonywania obowiązków
regulacyjnych powstałych w wyniku notowania spółki na rynku alternatywnym AeRO.

Na mocy umowy MBF Financial Advisory SRL, jako Autoryzowany Doradca rynku AeRO, zobowiązał się wykonywać swoje
obowiązki w sposób staranny i profesjonalny. Spółka, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, zapewni
odpowiednie wsparcie dla spółek notowanych na rynku AeRO w zakresie wymogów sprawozdawczych i bieżącego
raportowania.

BVB zobowiązała się do wykonywania czynności związanych z promowaniem wzajemnej współpracy oraz zaoferowała
doradztwo i wsparcie w procedurze upubliczniania spółek na rynku AeRO. Dodatkowo BVB ma prawo do wykonywania analiz
i ocen z działalności Autoryzowanego Doradcy oraz upubliczniania takich informacji.

Emitent posiada w spółce powiązanej MBF Financial Advisory SRL 100 udziałów, tj. 50% kapitału zakładowego, które
uprawniają do 50% głosów na zgromadzeniu spółki. Zarząd MBF Group S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt,
iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i
finansową Emitenta.

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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