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Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Podpisanie istotnych umów ramowych o nawiązaniu współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spóki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w
dniu 19 grudnia 2016 roku otrzymał zwrotnie podpisane dwie Umowy Ramowe o nawiązaniu współpracy
_"Umowy"_ zawarte z firmami: _a_ Mediatorship Insurance Group Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz
_b_ Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.
Przedmiotem Umów jest wzajemna współpraca w zakresie m.in.:
a_ doradztwa związanego z pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji w tym poprawnego
przeprowadzenia oferty publicznej lub prywatnej, upublicznienia podmiotu oraz organizacji debiutu
giełdowego;
b_ opracowań i analiz dotyczących rynku inwestycji polskich i zagranicznych ze szczególnym
uwzględnieniem sektora finansowego i usługowego;
c_ konsultacji w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, w tym handlu wyrobami luksusowymi oraz
pierwszej potrzeby;
d_ zlecenia marketingu internetowego z wykorzystaniem sieci społecznościowych _indywidualne
kampanie reklamowe, akcje marketingowe związane ze świadczonymi usługami_;
e_ analizy prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej _m.in. analizy związane z
przygotowywaniem umów handlowych oraz uczestnictwo w spotkaniach grup roboczych_.
Umowy zostały zawarte na czas nieokreślony, a każdej ze stron przysługuje prawo do ich wypowiedzenia
bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowym terminu. Ponadto każdej ze stron przysługuje prawo
natychmiastowego rozwiązania bez okresu wypowiedzenia w przypadku: działania na szkodę danej
strony, utracenia przez stronę uprawnień niezbędnych do jej wykonania lub ciężkiego naruszenia przez
stronę postanowień Umów..
Szacowany łączny przychód Emitenta w 2017 roku z tytułu Umów wynosi ok. 1.200.000,00 zł _jeden
milion dwieście tysięcy złotych_ przy oczekiwanej marży na poziomie ok. 12,5%.
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