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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o przez spółkę
powiązaną Vabun S.A.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 roku
powziął informację od spółki powiązanej Vabun S.A. ("Vabun") o podpisaniu umowy sprzedaży z firmą Jeronimo Martins
Drogerie i Farmacja Sp. z o.o ("Umowa").

Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. ("JMDF") to firma należąca do grupy Jerónimo Martins. Działalność Jerónimo
Martins w Polsce to ponad 2650 sklepów Biedronka zlokalizowanych w około 1000 miejscowościach oraz sieć drogerii z
kosmetykami Hebe. Grupa posiada kilkanaście biur i centrów dystrybucyjnych na terenie całego kraju. W ramach spółki JMDF
działalność handlową prowadzi sieć sklepów Hebe oraz Aptek Na Zdrowie.

Zgodnie z przekazaną informacją Umowa reguluje warunki w zakresie współpracy handlowej, tj. zasad promocji i sprzedaży
perfum wyprodukowanych lub dostarczonych przez Vabun. Na podstawie Umowy oraz składanych w jej wykonaniu zamówień
strony zamierzają podjąć bliską i przynoszącą obopólne korzyści współpracę w ramach sprzedaży produktów. Strategią
obydwu stron będzie maksymalizacja sprzedaży produktów Vabun klientom JMDF. Dodatkowo Vabun na mocy Umowy
zadeklarował udział swoich produktów w programie lojalnościowym Hebe, czego celem będzie promocja znaku towarowego i
produktów Vabun oraz wzrost zainteresowania ze strony klientów Hebe. Zgodnie z otrzymanymi informacjami pierwsze
produkty marki Vabun dystrybuowane przez JMDF będą dostępne w II połowie lipca br.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W ocenie Emitenta szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów
rynkowych przyjętych przy tego rodzaju umowach zawieranych z dużymi sieciami handlowymi.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż nie wyklucza się w przyszłości rozszerzenia dystrybucji produktów marki Vabun o
pozostałe sieci handlowe należące do grupy Jerónimo Martins. Stosowna oferta ma zostać przygotowana w III kwartale 2016
roku.

Emitent posiada 27,78% udziału w kapitale zakładowym i 16,64% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Vabun S.A.
MBF Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o., spółka w 100,00% zależna od Emitenta, posiada 5,33% udziału w kapitale
zakładowym i 3,20% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Grupa MBF bezpośrednio i pośrednio posiada 33,11%
udziału w kapitale zakładowym i 19,84% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Vabun S.A.

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".
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