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MBF Group Spółka Akcyjna

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi IOB dla
MŚP
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dn. 19 marca 2016 roku powziął
informację o przyjęciu wniosku złożonego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie o dofinansowanie
projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1: proinnowacyjne usługi IOB
dla MŚP (oś priorytetowa 2: wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I) (”Projekt”).
Przedmiotem Projektu jest m.in. zakup kompleksowej usługi proinnowacyjnej od akredytowanej przez Ministerstwo Rozwoju
Instytucji Otoczenia Biznesu. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na wdrożenie wysoce innowacyjnej usługi w ramach
prowadzonej działalności, tj. wprowadzenie nowego innowacyjnego systemu transakcyjnego do automatycznego tradingu
wspierającego proces podejmowania decyzji inwestycyjnych poprzez automatyczne dokonywanie transakcji.
Finalnym rezultatem Projektu będzie wdrożenie nowego systemu do automatycznego tradingu stanowiącego innowację
procesową Emitenta. Modyfikacja modelu biznesowego oraz system wspomagający decyzje inwestycyjne przyczynią się do
rozwoju Spółki oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej, poprzez stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług. W ramach
realizacji Projektu planuje się wprowadzić innowację organizacyjną oraz marketingową i tym samym dotrzeć do
potencjalnych klientów i inwestorów. Dzięki stworzonemu systemowi Spółka będzie posiadała analityczne narzędzie do
prowadzenia inwestycji własnych oraz obcych, które są wspierane przez Emitenta na podstawie umów zawartych z
partnerami.
Łączny budżet przedsięwzięcia wynosi 1.691.250 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych) i zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończy się 31 grudnia 2016 roku. Spółka sfinansuje
przedsięwzięcie ze środków własnych.
O decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie dofinansowania Projektu Emitent poinformuje odrębnym
raportem bieżącym EBI.
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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