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MBF Group Spółka Akcyjna

Podw yższenie k apit ał u zakł adow ego w r am ach k apit ał u docelow ego
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 marca 2017 roku podjął
Uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w wyłączeniem prawa
poboru („Uchwała”).
Na mocy podjętej Uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 188.750 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy
siedemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji serii G, o wartości
nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda.
Cena emisyjna akcji serii G wynosi 2,55 zł (dwa złote i pięćdziesiąt pięć groszy), na co zgodę wyraziła Rada Nadzorcza
Emitenta w Uchwale nr 1/2017 podjętej w dniu 17 marca 2017 roku.
Akcje serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii G będą obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne i
zostaną całości pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitał zakładowego. Akcjom nie przyznaje się szczególnych
uprawnień w rozumieniu art. 432 § 1 pkt 3 Ksh w zw. z art. 351 § 1 Ksh.
Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Ksh, poprzez
zawarcie umowy z inwestorem strategicznym, spółką Vainavi Holdings Limited, z którą zostanie zawarta umowa objęcia
akcji. O zawarciu umowy objęcia akcji serii G Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym.
Za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta wyrażoną w Uchwale nr 2/2017 z dnia 17 marca 2017 roku, w interesie Spółki pozbawia
się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Wyłączenie 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, planami zwiększenia zaangażowania
finansowego w spółki portfelowe (przede wszystkim: Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie, Rara Avis Sp. z o.o. z siedzibą w
Legnicy i MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) oraz sfinansowaniem bieżących i przyszłych
projektów inwestycyjnych w Spółce. Interes Spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego na powyższych zasadach wynika z
potrzeby wzmocnienia współpracy z podmiotami kluczowymi dla dynamizacji rozwoju Spółki w tym zaoferowania
inwestorowi strategicznemu udziału w emisji akcji w celu pozyskania kapitału z przeznaczeniem na dalszy rozwój Spółki.
Natomiast przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania kapitału.
W związku z powyższym § 7 ust. 1 i § 7 ust. 2 Statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.600.000,00 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.240.000,00 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy akcji), o wartości
nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 00.001 do 40.000,
b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000,
c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0.001 do 8.000,
d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.001 do 6.000,
e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od
0.000.001 do 1.618.000,
f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od
000.001 do 484.500,
g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00.001 do
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75.500.
Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia dematerializacji akcji serii G w depozycie prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich czynności związanych z rejestracją podwyższenia kapitału
zakładowego.
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".
Osoby r epr ezent uj ące spół kę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu
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