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MBF Group Spółka Akcyjna

Złożenie przez spółkę powiązaną Vabun S.A. 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. 21 marca 2016 roku powziął
informację od spółki powiązanej Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie ("Vabun") o złożeniu wniosku 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 usług doradczych, świadczonych przez akredytowaną przez Ministerstwo Rozwoju Instytucję Otoczenia Biznesu, wspierających wdrożenie przez Vabun S.A. nowej metody produkcji kosmetyków
wykorzystującej substancje aktywne w celu osiągnięcia dużej aktywności terapeutycznej oraz działania antybakteryjnego.
Finalnym rezultatem przedsięwzięcia będzie wdrożenie innowacji technologicznej o charakterze produktowym polegającej na
wytworzeniu produktów powstałych w wyniku nowej metody produkcji żelu pod prysznic dla mężczyzn. Wprowadzona
innowacja przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy Vabun, a nowy produkt sprawi, że oferta zostanie
istotnie rozbudowana. Pomoże to w pozyskaniu nowych klientów oraz punktów sprzedaży, zaś wzrost liczby parterów
biznesowych przyczyni się do rozwoju samego przedsiębiorstwa. Innowacyjny produkt zostanie wytworzony z naturalnych
komponentów takich jak: kwas PCA, niacynamid, pronalen oraz składników renatłuszczających.
Łączny budżet przedsięwzięcia wynosi 1.722.000 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych) i zgodnie z
przyjętym harmonogramem zakończy się 31 grudnia 2016 roku. Vabun sfinansuje przedsięwzięcie ze środków własnych oraz
pożyczek udzielanych w ramach Grupy Kapitałowej MBF.
O decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie dofinansowania Projektu Emitent poinformuje odrębnym
raportem bieżącym EBI.
Zarząd Emitenta informuje, że posiada łącznie ze spółką zależną 1.490.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela Vabun S.A., co stanowi 33,11% w kapitale zakładowym oraz 19,84% głosów w zgromadzeniu
akcjonariuszy.
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".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu
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