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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z
o.o.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 6 maja 2016
roku została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży udziałów ("Umowa") spółki pod firmą AJ Finanse Doradztwo
Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("AJ").

Umowa dotyczy sprzedaży 180 (sto osiemdziesiąt) udziałów, tj. wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w firmie AJ,
które stanowią 45% udziału w kapitale zakładowym spółki i głosach na zgromadzeniu wspólników. Na zasadach i warunkach
określonych w Umowie strony zobowiązały się do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi (tzw. umowa przyrzeczona).

Umowa zastrzega karę umowną, która może zostać naliczona wobec kupującego, w przypadku gdyby do podpisania umowy
przyrzeczonej nie doszło z winy kupującego, a w szczególności wskutek uchylania się kupującego od jej zawarcia. Wysokość
kary umownej ustalono na 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Naliczenie kary nie narusza praw Emitenta do żądania
dalszego naprawienia szkody jaką poniósł w skutek braku zawarcia umowy przyrzeczonej. Pozostałe warunki Umowy nie
odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Strony Umowy szacują, że do podpisania umowy przyrzeczonej dojdzie najpóźniej do końca II kwartału 2016 roku. O
wszelkich zmianach postanowień Umowy Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi EBI.

Jednocześnie Zarząd MBF Group S.A. informuje, iż decyzja o sprzedaży udziałów spółki AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp.
z o.o. związana jest z niedostatecznym rozwojem firmy oraz porządkowaniem posiadanych aktywów w ramach podmiotów
wchodzących w skład Grupy MBF.

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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