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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Uchwały Rady Nadzorczej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji
serii F

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do Raportów Bieżących EBI: nr
5/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. oraz 52/2016 z dnia 30 września 2016 r., informuje, że w dniu 30 września 2016 r.
powziął informację o podjęciu uchwał przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Zgodnie z przekazanymi informacjami Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 września 2016 roku jednogłośnie
podjęła uchwały w sprawie:

a) wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji serii F (uchwała nr 1/2016);
b) wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (uchwała nr 2/2016);
c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (uchwała nr 3/2016)

Uchwała nr 2/2016 w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F została podjęta po zaprotokołowaniu
uzasadnienia złożonego przez zarząd Emitenta o treści jak poniżej:

"Zarząd Spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące
dotychczasowym akcjonariuszom MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie. Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii F jest fakt, że wyłączenie następuje w interesie Spółki i
jest podyktowane koniecznością pozyskania środków niezbędnych do finansowania jej bieżącej działalności doradczej i
biznesowej, przedsięwzięciami związanymi z pozyskiwaniem funduszy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (wkład
własny), planami zwiększenia zaangażowania finansowego w spółkę portfelową Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie oraz
sfinansowaniem bieżących i przyszłych projektów inwestycyjnych w Spółce, w tym zakupu, modernizacji i dokapitalizowania
spółek handlowych zgodnie z podpisanymi umowami pośrednictwa nabycia udziałów w spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością. Kierując ofertę objęcia akcji do określonych adresatów w ramach subskrypcji prywatnej Zarząd będzie
miał możliwość prowadzenia negocjacji bezpośrednio z przyszłymi akcjonariuszami zainteresowanym budowaniem wartości
Spółki."

Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana raportem
bieżącym w momencie rejestracji zmian przez Sąd.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4) oraz §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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