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INFORMACJE PODSTAWOWE 

Podstawowe informacje o Spółce 

Firma MBF Group S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres rejestrowy ul. Bysławska 82 | 04-994 Warszawa 

Adres korespondencyjny ul. Bysławska 82 lok. 415 | 04-994 Warszawa 

Numer KRS 0000380468 

Kapitał zakładowy 5.411.250,00 PLN 

Oznaczenie Sądu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 021 480 943 

NIP 894-30-18-615 

Ticker GPW | ISIN MBF | PLMBFCR00018 

PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

Telefon +48 22 350 70 98 

Fax +48 22 350 70 13 

E-mail biuro@mbfgroup.pl  

Strona internetowa www.mbfgroup.pl  
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Akcjonariat spółki 

Na dzień zamknięcia okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2016 roku 

struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji  % akcji Liczba głosów % głosów 

1 Vainavi Holdings Ltd. 664.303 29,77% 664.303 29,77% 

2 Janusz Maciejewski 301.014 13,91% 301.014 13,91% 

3 Pozostali 1.219.183 56,32% 1.219.183 56,32% 

  Razem 2.184.000 100,00% 2.184.000 100,00% 

 

Zarząd Spółki 

W całym okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki kształtował się następująco: 

a) Robert Krassowski – Prezes Zarządu. 

Rada Nadzorcza 

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco: 

1. Na dzień 1 stycznia 2016 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

a) Patryk Prelewicz – Przewodniczący RN, 

b) Zbigniew Krassowski – Członek RN, 

c) Mariusz Witkowski – Członek RN, 

d) Anna Prelewicz – Członek RN, 

e) Radosław Majdan – Członek RN. 

2. W dniu 21 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało 

wszystkich członków Rady Nadzorczej (Uchwała nr 17, 18, 19, 20 i 21). 

3. W dniu 21 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na 

nową 4-letnią wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej (Uchwała nr 22, 23, 24, 25 i 

26) w osobach: 
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a) Patryk Prelewicz – Członek RN, 

b) Zbigniew Krassowski – Członek RN, 

c) Mariusz Witkowski – Członek RN, 

d) Anna Prelewicz – Członek RN, 

e) Radosław Majdan – Członek RN. 

4. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1 z dnia 22 czerwca 2016 roku powołała na 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej MBF Group S.A. pana Patryk Prelewicza. Natomiast 

na mocy Uchwały nr 2 z dnia 22 czerwca 2016 roku Wiceprzewodniczącym Rady 

Nadzorczej MBF Group S.A. został pan Mariusz Witkowski. 

5. W dniu 7 września 2016 roku z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej 

zrezygnował pan Zbigniew Krassowski. 

6. W dniu 28 września Rada Nadzorcza w trybie wyboru uzupełniającego wybrała do 

składu Rady Nadzorczej pana Piotra Demiańczuka. 

7. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

a) Patryk Prelewicz – Przewodniczący RN, 

b) Piotr Demiańczuk – Członek RN, 

c) Mariusz Witkowski – Wiceprzewodniczący RN, 

d) Anna Prelewicz – Członek RN, 

e) Radosław Majdan – Członek RN. 
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STARTEGIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”, Emitent”) świadczy 

usługi konsultingowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu, 

finansów, zarządzania i aspektów prawnych na rzecz mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. Wspieramy przedsiębiorstwa w ich rozwoju rynkowym poprzez 

wskazywanie efektywnych rozwiązań opartych na nowoczesnych narzędziach 

zarządzania. Nasze działania doradcze uwzględniają potrzeby kontrahentów oraz ich 

potencjał. 

Przedmiotem działalności MBF Group S.A. jest zatem: 

A. doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

B. przygotowywanie opracowań przekrojowych i sektorowych, 

C. badania i analizy typu due diligence, 

D. pomoc i organizacja w zdobyciu niezbędnego kapitału na rozwój, 

E. badania i rozwój dotyczące handlu algorytmicznego (algo trading), 

F. projektowanie oraz nadzór nad przygotowaniem aplikacji mobilnych. 

Na przestrzeni ostatnich 4 lat obrotowych (2013-2016) niemal 100% przychodów 

Spółki stanowi działalność doradcza i usługowa obejmująca ww. zakres. 

Ponadto w dłuższym terminie Emitent zakłada wzrost wartości posiadanych aktywów. 

Spółka wspiera wszystkie podmioty wchodzące w skład szeroko pojętej grupy 

kapitałowej, tak aby działała ona w sposób zorganizowany i zharmonizowany. 

Podstawową wartością dodaną grupy i długofalowym celem strategicznym winna być 

synergia wynikająca ze współdziałania poszczególnych jej podmiotów. 

Emitent wspiera spółki w procesie pozyskiwania finansowania oraz oferuje im 

merytoryczne wsparcie na wczesnych etapach rozwoju (seed, start-up itd.). 

Przygotowujemy kompleksowe analizy, szacujemy ryzyka oraz oceniamy potencjał 

poszczególnych przedsięwzięć. Oferujemy transfer know-how w zakresie zarządzania i 

rozwoju danej firmy. 

Spółka świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem:  

1. organizacji i koordynacji projektów inwestycyjnych, 

2. analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, 

3. pozyskiwania kapitału na rynku publicznym,  
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4. pozyskiwania kapitału na rynku prywatnym,  

5. transakcji fuzji i przejęć,  

6. doradztwa finansowego,  

7. optymalizacji podatkowej, 

8. przygotowania do debiutu na rynku alternatywnym NewConnect, 

9. finansowania przedsięwzięć kapitałem dłużnym, 

10. opracowywania dokumentów dla inwestorów i prognoz finansowych. 

Z uwagi na prowadzoną działalność doradczą, MBF Group S.A. inwestuje także w 

wyselekcjonowane podmioty publiczne i niepubliczne, działające zwłaszcza na rynku IT, 

ICT, e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na rynku nie 

dłużej niż 3 lata. 

Spółka realizuje projekty z zakresu transakcji przejęć, połączeń i sprzedaży 

przedsiębiorstw, pozyskania kapitału udziałowego i dłużnego na cele inwestycyjne. 

Emitent wspiera inne spółki w budowaniu grup kapitałowych, organizacji i doradztwa, 

analiz i prognozowania wyników finansowych i ich wpływu na wycenę przedsiębiorstw.  

W zakresie doradztwa finansowego Spółka zapewnia swoim klientom wsparcie w 

zarządzaniu wartością ich przedsiębiorstw oraz w realizacji projektów z następujących 

obszarów środowiska biznesowego:  

1. strategie rozwoju, 

2. wycena projektów inwestycyjnych, 

3. due diligence, 

4. programy naprawcze i restrukturyzacja, 

5. optymalizacje podatkowe i kosztowe, 

6. biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć, 

7. programy motywacyjne, 

8. optymalizacje struktur organizacyjnych. 

Kontrahentom z zewnątrz oraz firmom z naszej grupy zapewniamy wsparcie 

specjalistów w zakresie budowania modelu biznesowego oraz przeprowadzamy 

niezbędne analizy rynkowe. Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw na 

każdym etapie ich rozwoju – poczynając od firm inicjujących działalność (start-up) 

poprzez podmioty intensywnie rozwijające się, po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji 

czy szukające nowych pomysłów i rozwiązań (wdrażanie reengineeringu). 
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Przygotowując strategię marketingową wskazujemy wg jakich zasad przedsiębiorstwo 

powinno funkcjonować, aby efektywnie prowadziło działalność oraz osiągało zakładane 

cele sprzedażowe. Ponadto istotnym elementem wsparcia ze strony Emitenta jest 

uzupełnienie ewaluacji kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance 

Indicators), które odzwierciedlają efektywność przedsiębiorstwa w procesie 

podejmowania decyzji. Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie systemów zarządzania 

efektywnością w oparciu o kluczowe jej wskaźniki. Przeprowadzamy indywidualne 

konsultacje i szkolenia z zakresu Balanced Scorecard oraz Key Performace Indicators. 

Oferując badania rynku nasi kontrahenci otrzymują informacje na temat trendów 

występujących w danej branży. Dopełnieniem badania rynku jest analiza firm 

oferujących konkurencyjne rozwiązania. Badanie rynku i analiza konkurencji 

przeprowadzona przez MBF Group S.A. pozwala na zminimalizowanie ryzyka 

podejmowanych decyzji biznesowych. 

W ramach oferty zewnętrznego finansowania Spółka przygotowuje kompleksową 

dokumentację aplikacyjną. Planujemy i realizujemy biznes plany opisujące całe 

przedsięwzięcie, produkt lub usługę oraz sposób wejścia na rynek oraz finansowanie. 

Niejako spoiwem łączącym obecną spółkę z jej pierwotną działalnością są aplikacje 

mobilne. Emitent cały czas oferuje możliwość fachowego wsparcia w zakresie 

projektowania, programowania, wdrażania oraz testowania aplikacji mobilnych. Dzięki 

rozbudowanej siatce sprawdzonych podwykonawców jesteśmy w stanie nadzorować 

wykonanie aplikacji w dowolnym środowisku programistycznym na dowolną platformę 

sprzętową. Spółka wspomagała w tym zakresie kilku kontrahentów przy prowadzeniu 

projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Polska 

Wschodnia, Polska Cyfrowa oraz Wiedza Edukacja Rozwój. 

Ponadto od wielu miesięcy Emitent prowadzi badania nad handlem algorytmicznym 

oraz możliwościami wdrożenia poszczególnych mechanicznych systemów 

transakcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2015 roku udało 

się odnotować pierwsze sukcesy w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów. 

Zarząd Spółki nie wyklucza także inwestycji na rachunek własny, które będą 

przeprowadzane w spółce zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (pierwszym wdrożonym produkcyjnie systemem będzie automat operujący 

na rynku instrumentów pochodnych na warszawskiej giełdzie). 

Do każdego biznesu, w jaki angażujemy się kapitałowo, wprowadzamy wartość dodaną. 

Zamknięcie inwestycji uzależnione jest od możliwości wyjścia oraz płynności rynku. 

Spółka preferuje sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu lub organizację i 
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przeprowadzenie debiutu oraz wejście na giełdę papierów wartościowych. Okres 

zaangażowania kapitałowego wynosi zwykle od 3 do 5 lat. 

W trosce o jak najwyższe standardy w wypełnianiu obowiązków spółki publicznej oraz 

przejrzystość działań i profesjonalizm w komunikacji z inwestorem indywidualnym w 

maju 2014 roku MBF Group S.A. przystąpiła do SEG i jest członkiem wspierającym 

Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. 

ZDARZENIA ISTOTNE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 

Zdarzenia obejmujące okres sprawozdawczy 

W dniu 3 lutego 2016 roku powziął informację od spółki ówcześnie powiązanej Instytut 

Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wyroku z powództwa Instytutu Biznesu 

przeciwko spółce Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu (obecnie: Planet Innovation 

Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie). Zgodnie z przekazaną informacją Sąd Okręgowy we 

Wrocławiu X Wydział Gospodarczy we Wrocławiu zobowiązał Pozwaną do złożenia 

Instytutowi Biznesu oświadczenia woli w wykonaniu umowy przedwstępnej sprzedaży 

akcji z dnia 1 maja 2013 r. o następującej treści: 

Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu wpisana do KRS pod nr 0000406990 

kupuje bez protestu i odbiera od Instytutu Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

wpisanej do KRS pod nr 0000448650 akcje zwykłe na okaziciela serii D o nr 

000.001 do 081.081 w ilości 81081 sztuk spółki Rearden Technology S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu za zapłatą ceny 387.500,00 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy 

pięćset złotych). 

W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone. Dodatkowo z otrzymanych 

informacji wynika, że Pozwana podtrzymuje swoje stanowisko, iż żądania Instytutu 

Biznesu Sp. z o.o. są bezpodstawne i zamierza odwołać się od wyroku. Wyrok nie jest 

prawomocny. 

Tego samego dnia spółka powiązana MBF Financial Advisory SRL z siedzibą w 

Bukareszcie złożyła wniosek o przyznanie licencji Autoryzowanego Doradcy rynku AeRo 

działającego pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Emitent 

posiada w spółce prawa rumuńskiego 100 udziałów, tj. 50% kapitału zakładowego, 

które uprawniają do 50% głosów na zgromadzeniu spółki. Drugim udziałowcem MBF 

Financial Advisory SRL jest podmiot posiadający licencję autoryzowanego doradcy 

rynku NewConnect oraz licencję autoryzowanego doradcy rynku Catalyst – spółka pod 

firmą Blue Oak Advisory Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 
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W dniu 23 lutego 2016 roku powziął wiadomość, iż w drodze Uchwały zarządu nr 87 

Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bursa De Valori Bucaresti ) z dnia 22 

lutego 2016 roku, spółka MBF Financial Advisory SRL uzyskała licencję 

Autoryzowanego Doradcy rynku alternatywnego AeRO. 

W dniu 17 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta na swoim posiedzeniu uchwałą 

nr 1/2016 wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach 

kapitału docelowego. Rada nadzorcza jednogłośnie przyjęła uchwałę o następującej 

treści: 

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podjęcie wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych, mających na celu podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na 

podstawie art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku, tj. 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.400.000 

(jeden milion czterysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 560.000 

(pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela. 

2. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia rozmów i 

negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi lub firmami inwestycyjnymi, które 

zgłaszały lub zgłaszają możliwość objęcia akcji wyemitowanych w ramach kapitału 

docelowego. W przypadku pozyskania inwestora Rada Nadzorcza oczekuje 

dodatkowo pisemnego uzasadnienia na wyłączenie w całości praw poboru, które 

przysługują dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 

3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na złożenie wyemitowanych akcji w depozycie 

prowadzonym przez uprawnioną do tego firmę inwestycyjną oraz na 

dematerializację akcji Spółki wyemitowanych na zasadach określonych w §7a 

Statutu Spółki. 

4. Pozostałe zgody i upoważnienia, o których mowa w szczególności w § 7a Statutu 

Spółki wyrażone zostaną odrębnymi uchwałami Rady Nadzorczej. 

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do podjętej uchwały informuje, iż zrealizuje stosowne 

działania w celu przeprowadzenia rozmów w sprawie ewentualnego objęcia akcji, które 

miałby być wyemitowane w ramach kapitału docelowego. 

W dniu 7 marca 2016 roku złożono oświadczenie Zarządu do akt spółki do  Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
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Zgodnie z oczekiwaniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), 

wystosowane wobec Spółki, oświadczenie Emitenta przygotowane zostało w formie 

aktu notarialnego, w związku z dbałością o ujawnienie w rejestrze danych zgodnych ze 

stanem rzeczywistym, dbając przy tym o bezpieczeństwo obrotu i interes jego 

uczestników.  Zarząd MBF Group S.A. stanowisko przedstawione przez GPW zatwierdził 

i dokonał wszelkich starań czy je wypełnić. 

Równocześnie Zarząd Spółki przypomina iż w dniu 5 marca 2013 roku zostało 

skierowane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział 

gospodarczy KRS wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego  Spółki ( w 

związku z emisją nowych akcji serii E), zmiana została dokonana na mocy 

postanowienia tego sądu z dnia 14 marca 2013 roku. W załączniku do wniosku 

umieszczono m.in. oświadczenie zarządu z dnia 4 marca 2013 roku w formie aktu 

notarialnego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art.  431 § 7 k.s.h. 

W treści oświadczenia Zarządu określono wysokość kapitału zakładowego oraz nadano 

nowe brzmienie § Statutu Spółki konstatując, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 

4.200.000 zł i dzieli się na : 

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, 

b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, 

c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, 

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, 

e) 40.450.000 (czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, 

pokrytych gotówką. 

Zarząd Emitenta dążąc do rozwiązania wszelkich spornych kwestii prawnych oraz 

kierując się wolą ostatecznego uregulowania dostrzeżonych przez GPW niedopatrzeń, 

sprostował oczywistą omyłkę w złożonym w dniu 4 marca 2013 roku oświadczenia. 

Jednocześnie wskazuje iż, ówczesne brzmienie § 7 ust. 2 Statutu winno brzmieć: 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, 
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b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, 

c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką, 

d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,  

e) 40.450.000 (czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, 

pokrytych wkładem pieniężnym. 

Unikając odmiennych interpretacji prawnych oraz w celu zapoznania się sądu 

rejestrowego o stanie faktycznym, złożono dodatkowo informacje wyjaśniające, zgodnie 

z sugestiami GPW oraz stanowiskiem Spółki, jak poniżej: 

a) w dniu 14 maja 2015 r. Spółka zawarła z JW Investments Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie ugodę, na mocy której strony dokonały ostatecznego uregulowania 

przysługujących im wierzytelności poprzez dokonanie umownego potrącenia 

wzajemnych wierzytelności, wskutek czego nowo wyemitowane akcje serii E w 

podwyższonym kapitale zakładowym zostały skutecznie i definitywnie pokryte; 

b) w dniu 7 marca 2016 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego 

oświadczenie prostujące oświadczenie z dnia 4 marca 2013 r. w ten sposób, że 

wskazał na właściwe brzmienie ówczesnego § 7 ust. 2 Statutu Spółki, 

sprowadzające się do zastąpienia słów „pokrytych gotówką” na „pokrytych 

wkładem pieniężnym” w odniesieniu do akcji serii E; 

c) pokrycie akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności na mocy 

ugody zawartej w dniu 14 maja 2015 r., a nie umowy potrącenia z dnia 1 marca 

2013 r.  

Czynności wyżej wymienione nie skutkują dokonaniem wpisu w Rejestrze 

Przedsiębiorców. Zarząd Spółki przedłożył w dniu 7 marca 2016 roku prośbę o 

dołączenie do akt rejestrowych oświadczenia Zarządu złożonego w formie aktu 

notarialnego. 

W dniu 25 lutego 2016 roku otrzymał od spółki powiązanej MBF Financial Advisory SRL 

informację o podpisaniu istotnej umowy o współpracę z Giełdą Papierów 

Wartościowych w Bukareszcie S.A. (Bursa De Valori Bucaresti S.A.)(„BVB”). Umowa 

została zawarta na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres. 
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Przedmiotem podpisanej umowy jest współpraca i wzajemne wsparcie w celu pomocy 

przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania na rynku kapitałowym oraz w czasie 

wykonywania obowiązków regulacyjnych powstałych w wyniku notowania spółki na 

rynku alternatywnym AeRO. 

MBF Financial Advisory SRL, jako Autoryzowany Doradca rynku AeRO, zobowiązał się 

wykonywać swoje obowiązki w sposób staranny i profesjonalny. Spółka, wykorzystując 

swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie, zapewni odpowiednie wsparcie dla spółek 

notowanych na rynku AeRO w zakresie wymogów sprawozdawczych i bieżącego 

raportowania.  

Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie S.A. zobowiązała się do wykonywania 

czynności związanych z promowaniem wzajemnej współpracy oraz zaoferowała 

doradztwo i wsparcie w procedurze upublicznienia spółek na rynku AeRO. Ponadto BVB 

ma prawo do wykonywania analiz i ocen z działalności Autoryzowanego Doradcy oraz 

upubliczniania takich informacji.  

W dniu 11 marca 2016 roku rozwiązano za porozumieniem stron umowę o wsparcie w 

procesie wprowadzenia akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect. Emitent oraz Blue Oak Advisory Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

nie zgłaszają wobec siebie żadnych roszczeń oraz oświadczają, iż nie będą wysuwać 

żadnych roszczeń w przyszłości w zakresie wykonywania umowy. 

19 marca 2016 roku Zarząd Emitenta przyjął informację o złożonym wniosku w Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie o dofinansowanie projektu w ramach 

programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1: 

proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP(oś priorytetowa 2:wsparcie otoczenia i potencjału 

przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I). 

Projekt zawiera m.in. zakup kompleksowej usługi proinnowacyjnej od akredytowanej 

przez Ministerstwo Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu. Wykonanie przedsięwzięcia 

pozwoli na wdrożenie wysoce innowacyjnej usługi w ramach prowadzonej działalności, 

czyli wprowadzenie nowego innowacyjnego systemu transakcyjnego do 

automatycznego trading wspierającego proces podejmowania decyzji inwestycyjnych 

poprze automatyczne dokonywanie transakcji.    

Ostatecznym rezultatem Projektu będzie wdrożenie nowego systemu do 

automatycznego trading stanowiącego innowację procesową Emitenta. Przekształcenie  

modelu biznesowego oraz systemu wspomagający decyzje inwestycyjne przyczynią się 

do rozwoju Spółki oraz wzmocnienia pozycji konkurencyjnej, poprzez stałe rozszerzenie 

zakresu oferowanych usług. Projekt przewiduje wprowadzenie innowacji organizacyjnej 
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oraz marketingowych, co pozwoli dotrzeć do potencjalnych klientów i inwestorów. 

Dzięki stworzonemu systemowi Spółka będzie posiadała analityczne narzędzie do 

prowadzenia inwestycji własnych oraz obcych, które są wspierane przez Emitenta na 

podstawie umów zawartych z partnerami. 

Budżet przedsięwzięcia wynosi 1.691.250 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt 

jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i zgodnie z harmonogramem zakończy się 

31 grudnia 2016 roku. Spółka sfinansuje przedsięwzięcie ze środków własnych. 

Dnia 21 marca 2016 roku uzyskano informację od spółki powiązanej Kamea Consulting 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o złożeniu wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości w sprawie o dofinansowanie projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.3.1: proinnowacyjne 

usługi IOB dla MŚP (oś priorytetowa 2: wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw 

do prowadzenia działalności B+R+I).  

Projekt dotyczy m.in. zakup usług doradczych świadczonych przez akredytowaną przez 

Ministerstwo Rozwoju Insytucję Otoczenia Biznesu, wspierających wdrożenie 

innowacyjnego narzędzia do efektywnego automatycznego księgowania i rozliczania 

transakcji giełdowych metodą FIFO (first-in, first-out). 

Ostatecznym rezultatem przedsięwzięcia będzie wdrożenie innowacyjnego narzędzia, 

opracowanie nowej technologii oraz strategii rozwoju przedsiębiorstwa,  co przyczyni 

się do rozwoju spółki powiązanej Kamea oraz do osiągnięcia celu, czyli optymalizacja 

(usprawnienie, przyspieszenie, zapewnienie wysokiej jakości, eliminacja błędów) 

sposobu rozliczeniu dużej ilości transakcji giełdowych oraz wykonywanie prac zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, m.in. z Ustawą o rachunkowości.  Wprowadzenie 

innowacyjnego systemu księgującego do automatycznego rozliczenia transakcji 

giełdowych jest istotną innowacją procesową przedsiębiorstwa, albowiem zmniejsza 

koszty osobowe, koszty energii oraz czas wykonywania procesu spółki Kamea. 

Zamierzona innowacja będzie integrowała się z dotychczas użytkowanym rozwiązaniem 

programu księgowego RaksSQL oraz z systemami biur maklerskich.  

Budżet przedsięwzięcia wynosi 731.600 zł (siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset 

złotych) i zgodnie z uznanym harmonogramem zakończył się 31 grudnia 2016 roku.  

Przedsięwzięcie Kamea sfinansuje z własnych środków oraz pożyczek udzielanych w 

ramach Grupy Kapitałowej MBF. 

W dniu 21 marca 2016 roku pozyskał informację od spółki powiązanej Vabun S.A. o 

złożeniu wniosku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sprawie o 

dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
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2020, Poddziałanie 2.3.1: proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (oś priorytetowa 2: 

wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I).  

Projekt zakłada m.in. zakup usług doradczych, świadczonych przez akredytowaną przez 

Ministerstwo Rozwoju – Instytucję Otoczenia Biznesu, wspierający wdrożenie przez 

Vabun S.A. nowej metody produkcji kosmetyków wykorzystującej substancje aktywne w 

celu osiągnięcia dużej aktywności terapeutycznej oraz działania antybakteryjnego. 

Ostatecznym wynikiem projektu będzie wdrożenie innowacji technologicznej o 

charakterze produktowym polegającej na wytworzeniu produktów powstałych w 

wyniku nowej metody produkcji żelu pod prysznic dla mężczyzn. Przyjęta innowacja 

przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy Vabun, a nowy produkt 

sprawi, że oferta zostanie istotnie rozbudowana. Przyczyni się to do pozyskania nowych 

klientów oraz punktów sprzedaży, natomiast wzrost liczby partnerów biznesowych 

przyczyni się do rozwoju samego przedsiębiorstwa. Innowacyjny produkt zostanie 

wytworzony z naturalnych komponentów takich jak: kwas PCA, niacynamid, pronalen 

oraz składników renatłuszczających.  

Całkowity budżet projektu wynosi 1.722.000 zł  ( jeden milion siedemset dwadzieścia 

dwa tysiące złotych) i zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończy się 31 grudnia 

2016 roku. Spółka Vabun sfinansuje przedsięwzięcie ze środków własnych oraz 

pożyczek udzielanych w ramach Grupy Kapitałowej MBF. 

4 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy z firmą Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska 

z siedzibą w Krakowie w zakresie ubiegania się o wprowadzenie do obrotu akcji serii E 

Emitenta. Zawarcie umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia 1.587.231 

(słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) 

akcji serii E Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu 

Obrotu na rynku NewConnect.  

W dniu 6 kwietnia 2016 roku Zarząd MBF Group S.A.  otrzymał postanowienie Sądu 

Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego. Sąd postanowił złożyć do akt rejestrowych akt notarialny Rep. A nr 

87/2016 z dnia 7 marca 2016 roku sporządzony przez Agnieszkę Rewerską notariusza 

w Warszawie, zawierający Protokół z Oświadczenia Zarządu w przedmiocie 

sprostowania Oświadczenia Zarządu z dnia 4 marca 2013 roku. Postanowienie wydano 

na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zw. z art. 310 § 2 

ksh w zw. z art. 431  § 7 ksh. 
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Dnia 7 kwietnia 2016 roku został zawarty aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży 

udziałów spółki pod firmą Getbol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z wyżej 

wymienionym Aneksem negocjacje w sprawie sprzedaży spółki Getbol Sp. z o.o. oraz 

zawarcie transakcji powinno nastąpić nie później niż do końca II kwartału 2016 roku, tj. 

do dnia 30 czerwca 2016 roku. 

12 kwietnia 2016 roku Emitent zawarł Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej o kredyt w 

rachunku bieżącym z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. W zawartym 

Aneksie Bank przedłużył Emitentowi kredyt obrotowy  odnawialny w kwocie 200.000 zł 

(dwieście tysięcy złotych) do dnia 30 kwietnia 2018 roku ze zmiennym 

oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 3M i marżę Banku. Na podstawie 

postanowienia Aneksu środki finansowe uzyskane przeznaczone zostaną na 

finansowanie bieżącej działalności Spółki. 

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Emitent wystosował do wszystkich Akcjonariuszy serii E 

objętych umowami lock-up oświadczenie o zrzeczeniu się wynikającego z umów lock-up 

prawa do żądania powstrzymania się Akcjonariusza od zbywania przed upływem 6 

miesięcy od dnia wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect 10% akcji 

serii E posiadanych przez danego Akcjonariusza, co skutkuje zwolnieniem Akcjonariuszy 

serii E z zakazu zbywania 10% akcji serii E przed upływem 6 miesięcy od dnia 

wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. W pozostałym zakresie 

zobowiązania wynikające z zawartych umów lock-up dotyczących akcji serii E pozostają 

w mocy. 

W tym samym dniu Emitent zawarł umowę kredytową z Alior Bank S.A. z siedzibą w 

Warszawie. Bank udzielił kredytu nieodnawialnego w kwocie 200.000,00zł ( dwieście 

tysięcy złotych) ze zmiennym oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 3M i marżę 

Banku. Termin spłaty wyznaczono na dzień 21.03.2018r. 

W dn. 27 kwietnia 2016 roku zawarł 6 umów sprzedaży udziałów spółki pod firmą 

Getbol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Na mocy wzmiankowanych Umów Emitent 

dokonał sprzedaży łącznie 2.600 (dwa tysiące sześćset) udziałów w spółce Getbol Sp. z 

o.o. za sumę 182.000 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. w średniej cenie 70 zł 

(siedemdziesiąt złotych) za jeden udział. Płatność z tytułu wszystkich Umów nastąpiła w 

dniu ich podpisania. Po ww. transakcjach sprzedaży Emitent nie posiada udziałów w 

spółce Getbol Sp. z o.o. 

W dn. 16 maja 2016 roku powziął wiadomość od spółki powiązanej Vabun S.A. z 

siedzibą w Warszawie ("Vabun") o decyzji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi 

IOB dla MŚP. 
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Zgodnie z otrzymaną informacją PARP w dn. 29 kwietnia 2016 roku zdecydował o 

pozostawieniu wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia w związku z czym nie będzie 

on podlegał ocenie. Powodem braku rozpatrzenia jest niedopełnienie terminu w 

związku z żądaniem o uzupełnienie braków formalnych oraz poprawy oczywistych 

omyłek pisarskich. Pozostawienie wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia nie 

stanowi negatywnej oceny, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w związku z powyższym zarząd Vabun 

dopełni wszelkich starań w celu ponownego prawidłowego złożenia wniosku w kolejnej 

turze naboru. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 r. 

podjęło uchwały w sprawie zmiany § 13 i § 16 Statutu Spółki. 

Na mocy Uchwały nr 15 dokonano zmian w § 13 pkt 4 oraz dodano pkt 22-25. Na mocy 

Uchwały nr 16 dodano w § 13 pkt 26. Na mocy Uchwały nr 27 dokonano zmian w § 16. 

W ramach zmian porządkowych związanych z kadencyjnością członków Rady 

Nadzorczej dokonano odwołania, a następnie powołania członków zgodnie z uchwałami 

Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki: 

Odwołanie: 

1. Pana Patryka Prelewicza (Uchwała nr 17). 

2. Pana Radosława Majdana (Uchwała nr 18). 

3. Pana Zbigniewa Krassowskiego (Uchwała nr 19). 

4. Pana Mariusza Witkowskiego (Uchwała nr 20). 

5. Panią Annę Prelewicz (Uchwała nr 21). 

Powołanie: 

1. Pana Patryka Prelewicza (Uchwała nr 22). 

2. Pana Radosława Majdana (Uchwała nr 23). 

3. Pana Zbigniewa Krassowskiego (Uchwała nr 24). 

4. Pana Mariusza Witkowskiego (Uchwała nr 25). 

5. Panią Annę Prelewicz (Uchwała nr 26). 

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej MBF Group S.A. w dniu 22 czerwca 2016 roku 

dokonano wyboru władz Rady Nadzorczej. 
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1. Uchwałą nr 1 z dnia 22 czerwca 2016 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej 

MBF Group S.A. został pan Patryk Prelewicz. 

2. Uchwałą nr 2 z dnia 22 czerwca 2016 roku Wiceprzewodniczącym Rady 

Nadzorczej MBF Group S.A. został pan Mariusz Witkowski. 

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. 

II kwartał 2016 roku był okresem zmian w całej grupie kapitałowej. Zawarto szereg 

umów sprzedaży udziałów w tym zamknięto jedną z inwestycji. Sprzedaż udziałów w 

spółkach została podyktowana decyzją o ograniczeniu zaangażowania wynikającym z 

budowy bezpiecznego portfela spółek należących do Grupy MBF, które nie są od 

Emitenta spółkami zależnymi. Ograniczenie zaangażowania nie wyklucza dalszej 
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współpracy na poziomie doradztwa gospodarczego i biznesowego. Poniżej 

wyszczególnienie poszczególnych transakcji. 

1. W dn. 7 czerwca 2016 roku zawarł 3 umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą Rara 

Avis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Na mocy wzmiankowanych Umów Emitent dokonał sprzedaży łącznie 696 (sześćset 

dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w spółce Rara Avis Sp. z o.o. za sumę 104.400 zł (sto 

cztery tysiące czterysta złotych), tj. w średniej cenie 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za 

jeden udział. Po ww. transakcjach sprzedaży Emitent posiada 396 (trzysta 

dziewięćdziesiąt sześć) udziałów w spółce Rara Avis Sp. z o.o., które stanowią 18,00% w 

kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu udziałowców. 

2. W dn. 7 czerwca 2016 roku zawarł 2 umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą 

Promo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Na mocy wzmiankowanych Umów Emitent dokonał sprzedaży łącznie 38 (trzydzieści 

osiem) udziałów w spółce Promo Polska Sp. z o.o. o wartości nominalnej 700 zł 

(siedemset złotych) każdy za sumę 380.000 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. 

w średniej cenie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za jeden udział. Po ww. 

transakcjach sprzedaży Emitent nie posiada udziałów w spółce Promo Polska Sp. z o.o. 

3. W dn. 7 czerwca 2016 roku zawarł 4 umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą 

Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Na mocy wzmiankowanych Umów Emitent dokonał sprzedaży łącznie 1.160 (jeden 

tysiąc sto sześćdziesiąt) udziałów w spółce Instytut Biznesu Sp. z o.o. o wartości 

nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy za sumę 406.000 zł (czterysta sześć 

tysięcy złotych), tj. w średniej cenie 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) za jeden 

udział. Po ww. transakcjach sprzedaży Emitent posiada 2.640 (dwa tysiące sześćset 

czterdzieści) udziałów w spółce Instytut Biznesu Sp. z o.o., które stanowią 23,78% w 

kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. 

4. W dn. 8 czerwca 2016 roku zawarł 3 umowy sprzedaży udziałów spółki pod firmą 

Kamea Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Na mocy wzmiankowanych Umów Emitent dokonał sprzedaży łącznie 595 (pięćset 

dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w spółce Kamea Consulting Sp. z o.o. o wartości 

nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy za sumę 148.750 zł (sto czterdzieści osiem 

tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), tj. w średniej cenie 250 zł (dwieście pięćdziesiąt 

złotych) za jeden udział. Po ww. transakcjach sprzedaży Emitent posiada 365 (trzysta 

sześćdziesiąt pięć) udziałów w spółce Kamea Consulting Sp. z o.o., które stanowią 

17,89% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. 
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5. W dn. 24 czerwca 2016 roku zawarł umowę sprzedaży udziałów spółki pod firmą 

Pretendo Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie. 

Na mocy wzmiankowanej Umowy Emitent dokonał sprzedaży 35 (trzydzieści pięć) 

udziałów w spółce Pretendo Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) 

każdy za sumę 4.725,00 zł (cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych), tj. w 

cenie 135,00 zł (sto trzydzieści pięć złotych) za jeden udział. Po ww. transakcji 

sprzedaży Emitent posiada 160 (sto sześćdziesiąt) udziałów w spółce Pretendo Sp. z 

o.o., które stanowią 33,89% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu 

wspólników. 

W dniu 19 lipca 2016 roku na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.587.231 (jeden milion pięćset 

osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela 

serii E spółki MBF GROUP S.A., o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt 

groszy) każda. 

Na mocy Uchwały Nr 763/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 27 lipca 2016 r. na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu, Zarząd Giełdy postanawił: 

1) określić dzień 1 sierpnia 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.587.231 (jednego miliona 

pięciuset osiemdziesięciu siedmiu tysięcy dwustu trzydziestu jeden) akcji zwykłych 

na okaziciela serii E spółki MBF GROUP S.A., o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa 

złote pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 1 sierpnia 2016 

r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i 

oznaczenia ich kodem "PLMBFCR00018"; 

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod 

nazwą skróconą "MBFGROUP" i oznaczeniem "MBF". 

W dniu 18 sierpnia 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. podjął uchwałę w sprawie upomnienia Emitenta oraz nałożenia obowiązku 

zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą. Na mocy wzmiankowanej uchwały na 

podstawie § 17 ust. 1, § 17b ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił: 

1) upomnieć spółkę MBF Group S.A.; 

2) zobowiązać spółkę MBF Group S.A. do: 
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a) zawarcia, w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, umowy z 

Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, obowiązującej w okresie co 

najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia, 

b) przekazania informacji o zawarciu umowy, o której mowa w lit. a), do 

publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku 

NewConnect, 

c) przekazania Giełdzie kopii umowy, o której mowa w lit a). 

W dniu 7 września 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy KRS, dokonał wpisu dotyczącego m.in. podwyższenia kapitału 

zakładowego w związku z emisją akcji serii F w spółce Vabun S.A. z siedzibą w 

Warszawie. 

Po rejestracji zmian i aktualizacji danych w rejestrze kapitał zakładowy Vabun S.A. 

wynosi 465.000 zł i dzieli się na 4.650.000 akcji o cenie nominalnej 0,10 zł każda. Cena 

emisyjna akcji serii F wyniosła 1,75 zł. W związku z procesem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitent przyjął ofertę objęcia 58.300 akcji serii F spółki Vabun. Objęcie 

zostało pokryte ze środków własnych Spółki. 

W wyniku ww. zdarzenia zmianie uległ udział Emitenta w firmie Vabun. Obecnie Spółka 

posiada 1.308.300 akcji, co stanowi 28,14% w kapitale zakładowym i 17,08% w głosach 

na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vabun, a wraz ze spółką zależną, która także brała 

udział w objęciu akcji serii F - 1.369.300 akcji, co stanowi 29,45% w kapitale 

zakładowym i 17,88% w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vabun. 

W dniu  8 września 2016 roku, do Spółki wpłynęła datowana na dzień 7 września 2016 

roku rezygnacja od pana Zbigniewa Krassowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki. 

W dniu 15 września 2016 r. wpłynęła do Emitenta obustronnie podpisana umowa 

pośrednictwa w nabyciu udziałów spółki zawarta w dniu 13 września 2016 roku. 

Wzmiankowana Umowa została zawarta w związku z zamiarem nabycia nie mniej niż 

49% udziałów w spółce prawa handlowego działającego na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. Przedmiotowa spółka prowadzi działalność na rynku 

ubezpieczeń, windykacji przedsiębiorstw oraz ochrony prawnej kierowanej do osób 

fizycznych, mikroprzedsiębiorstw i MŚP. W latach 2010 - 2015 podmiot wypracował 

łączne przychody na poziomie ok. 5.511 tys. zł. (pięć milionów pięćset jedenaście tysięcy 

złotych). 
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W dniu 21 września 2016 r. wpłynęła do Emitenta obustronnie podpisana umowa 

pośrednictwa w nabyciu udziałów spółki zawarta w dniu 19 września 2016 roku. 

Wzmiankowana Umowa została zawarta w związku z zamiarem nabycia nie mniej niż 

49% udziałów w spółce prawa handlowego działającego na terenie województwa 

dolnośląskiego. Przedmiotowa spółka prowadzi działalność w zakresie edukacji, 

rozrywki oraz handlu artykułami dziecięcymi. W przypadku nabycia udziałów Zarząd 

Emitenta nie wyklucza dokapitalizowania podmiotu oraz jego upublicznienia. 

W dniu 21 września 2016 r. wpłynęła do Emitenta obustronnie podpisana umowa 

pośrednictwa w nabyciu udziałów spółki zawarta w dniu 19 września 2016 roku. 

Wzmiankowana Umowa została zawarta w związku z zamiarem nabycia nie mniej niż 

49% udziałów w spółce prawa handlowego działającego na terenie województwa 

dolnośląskiego. Przedmiotowa spółka prowadzi działalność w zakresie edukacji, 

rozrywki oraz handlu artykułami dziecięcymi. W przypadku nabycia udziałów Zarząd 

Emitenta nie wyklucza dokapitalizowania podmiotu oraz jego upublicznienia. 

W dniu 21 września 2016 r. wpłynęła do Emitenta obustronnie podpisana umowa 

pośrednictwa w nabyciu udziałów spółki zawarta w dniu 19 września 2016 roku. 

Wzmiankowana Umowa została zawarta w związku z zamiarem nabycia nie mniej niż 

49% udziałów w spółce prawa handlowego działającego na terenie i poza granicami 

Polski. Przedmiotowa spółka prowadzi działalność w branży usług medycznych i 

lekarskich, fizjoterapii oraz handlu kosmetykami i farmaceutykami. W przypadku 

nabycia udziałów Zarząd Emitenta nie wyklucza dokapitalizowania podmiotu oraz jego 

upublicznienia. 

Wszystkie wyżej wymienione umowy zobowiązały strony (do czasu zakończenia 

negocjacji) do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji ekonomicznych i 

organizacyjnych dotyczących nabywanego podmiotu oraz wykorzystywania ich jedynie 

w celach związanych z jego badaniem i analizą pod względem kondycji handlowej, 

finansowej, prawnej i podatkowej. 

W dniu 16 września 2016r. została podpisana Umowa o świadczenie usług w zakresie 

doradztwa gospodarczego zawarta ze spółką Platinium Investment Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie na czynności doradcze w zakresie pełnienia przez spółkę Platinium 

Investment Sp. z o.o. czynności Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (ASO) „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy wyżej wymienionej 

umowy będzie współdziałać ze Spółką w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 
Sprawozdanie Zarządu MBF Group S.A. z działalności spółki w 2016 roku 

 
 

24 | S t r o n a  

W dniu 28 września 2016 roku, Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uprawnienia 

wynikającego z §13 ust. 3 Statutu Spółki, dokonała Uchwałą nr 1 z dnia 28 września 

2016 roku, wyboru uzupełniającego i powołała na członka Rady Nadzorczej pana Piotra 

Demiańczuka. 

Pan Piotr Demiańczuk jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek 

Wydział Prawa i Administracji. W 2011 r. ukończył aplikację radcowską oraz uzyskał 

wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w 

Warszawie. W okresie 2000 – 2011 pełnił funkcję in-house lawyer w spółkach 

należących do sieciowej grupy marketingowej. Od 2011 r. prowadził indywidualną 

kancelarię, a od 2013 r. wykonuje zawód radcy prawnego w ramach spółki Ciszewski & 

Demiańczuk Kancelaria Radców Prawnych sp. j. Posiada bogate doświadczenie w 

obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Od 2012 r. pełni funkcje w Zarządzie 

Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. 

W dniu 30 września 2016 r., na podstawie upoważnienia zawartego w Artykule 7a 

Statutu Spółki, podjął uchwałę w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 

Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 2,50 zł (dwa złote i 

pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą 560.000 zł (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) poprzez 

emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w liczbie nie mniejszej niż 1 (jeden) i nie 

większej niż 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) o wartości nominalnej 2,50 zł 

(dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda. 

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w ramach kapitału docelowego, za zgodą 

Rady Nadzorczej Emitenta, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy, w drodze oferty prywatnej. Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 

kwotę 2,75 zł (dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy). Akcje serii F mogą być 

obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 

Termin otwarcia subskrypcji określa się na dzień 30 września 2016 r., natomiast termin 

zamknięcia subskrypcji przypada na dzień 21 października 2016 roku. 

W związku z widełkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego zmienia się treść art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 2 Statutu Spółki, któremu nadano 

nowe brzmienie. 

Dotychczasowe brzmienie art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 2 Statutu Spółki: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.200.000,00 złotych. 
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2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.680.000 (jeden milion sześćset 

osiemdziesiąt 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. 

Nowe brzmienie art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 2 Statutu Spółki: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.600.000,00 zł (pięć milionów 

sześćset tysięcy złotych) złotych.  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 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) nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii F. 
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W nawiązaniu do powyższych informacji w zakresie podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego w dniu 30 września 2016 r. Rada 

Nadzorcza Emitenta 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. 

W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na 

potrzeby wprowadzenia 1.587.231 akcji serii E z dnia 8 lipca 2016 r. informuje, że w dn. 

10 października 2016 r., otrzymał od Akcjonariuszy Emitenta podpisanych zwrotnie 6 

porozumień w sprawie warunkowego zwolnienia z zobowiązania w sprawie czasowego 

wyłączenia zbywalności akcji serii E ("Porozumienie"). 

Zgodnie z treścią § 1 Porozumienia strony rozwiązują umowę zatytułowaną 

„Zobowiązanie Akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji MBF 

Group S.A.” w związku z czym Akcjonariusz zostaje całkowicie zwolniony z ww. 

zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji, pod warunkiem, że 
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przyjmie ofertę objęcia akcji serii F o wartości nominalnej 2,50 złotych (dwa złote i 

pięćdziesiąt groszy) spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę emisyjną 

2,75 złotych (dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy), a umowa objęcia akcji serii F 

zostanie zawarta nie później niż do dnia 10 listopada 2016 r. i będzie dotyczyła objęcia 

nie mniej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii F. 

Powyższe podyktowane jest koniecznością zapewnienia zabezpieczenia dla podmiotów 

zapewniających finansowanie planowanych przedsięwzięć Emitenta. 

W wyniku zakończenia subskrypcji akcji serii F zrealizowanej w związku z Uchwałą nr 1 

Zarządu Spółki z dnia 30 września 2016 roku w sprawie widełkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa 

poboru.  

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji. 

Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 30 września 2016 roku i zakończyła się w dniu 

21 października 2016 roku. 

2) Data przydziału akcji serii F. 

Przydział akcji serii F nastąpił w dniu 21 października 2016 roku.  

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:  

Nie więcej niż 560.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.  

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej 

transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby instrumentów 

finansowych, na które złożono zapisy:  

Emitent nie dokonywał redukcji w ramach zaoferowanej transzy akcji serii F.  

5) Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji lub sprzedaży:  

484.500 akcji serii F. 

6) Cena, po jakiej akcje serii F były obejmowane:  

Zgodnie Uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 30 września 2016 roku cena emisyjna 

akcji została ustalona na 2,75 zł za każdą akcję serii F. 

6a) Sposób pokrycia akcji serii F:  

Akcje serii F zostały objęte za gotówkę. 

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii F objęte subskrypcją:  
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Zapis na akcje serii F złożyło 9 podmiotów, w tym: 

- 5 osób fizycznych, 

- 4 osoby prawne. 

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii F w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji:  

Akcje serii F przydzielono 9 podmiotom, w tym: 

- 5 osobom fizycznym, 

- 4 osobom prawnym. 

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii E w ramach wykonywania 

umów o submisję:  

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.  

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji 

akcji serii F wyniosły 10.058,00 zł w tym:  

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.058,00 zł,  

- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy 

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu 

informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł (na dzień zamknięcia 

subskrypcji Spółka nie poniosła kosztów, choć nie wyklucza się, że w związku z 

wprowadzeniem akcji serii F do obrotu poniesie dodatkowe koszty),  

- koszty promocji oferty: 0 zł.  

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty 

przeprowadzenia emisji akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z 

kapitału zapasowego. 

Po zakończeniu szczegółowej analizy podjęto decyzję o nabyciu udziałów w 

przedsiębiorstwie Deltoid Sp. z o.o. W dniu 21 października 2016 roku Emitent nabył 

1.008 (jeden tysiąc osiem) udziałów w spółce Deltoid Sp. z o.o. za łączną kwotę 131.040 

zł (sto trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści złotych), tj. w cenie 130 zł (sto trzydzieści 

złotych) za jeden udział, które stanowią 42,00% w kapitale zakładowym i uprawniają do 

42,00% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Deltoid Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie edukacji, rozrywki oraz handlu 

artykułami dziecięcymi. Firma została zawiązana w 2010 roku. Kapitał zakładowy spółki 
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wynosi 240.000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 2.400 (dwa 

tysiące czterysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto 

złotych) za każdy udział.  

Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, iż w dn. 24 października 2016 roku w spółce 

Deltoid Sp. z o.o. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które 

jednogłośnie uchwaliło nowe brzmienie statutu spółki oraz przyjęło nową firmę dla 

spółki: Luxury Trade Sp. z o.o. 

Zarząd Emitenta informuje, iż nie wyklucza dokapitalizowania podmiotu, a w 

przyszłości, za zgodą większości udziałowców, jego upublicznienia. W IV kwartale 2016 

roku dokonana zostanie analiza dotychczasowych kosztów działalności oraz 

przeprowadzona ich redukcja. Nie wyklucza się rozszerzenia kanałów sprzedaży o 

internet i portale aukcyjne. 

Z uwagi na przyjętą strategię minimalizacji ryzyka oraz dywersyfikacji portfela po 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa Zarząd Emitenta będzie prowadził rozmowy z 

potencjalnymi partnerami biznesowymi w celu odsprzedaży pakietu udziałów do 

kooperanta branżowego lub kapitałowego. Dodatkowo podjęto decyzję o 

przekształceniu spółki w spółkę akcyjną i wyznaczono termin przeprowadzenia tej 

operacji na I kwartał 2017 roku. 

Po zakończeniu szczegółowej analizy podjęto decyzję o nabyciu udziałów w 

przedsiębiorstwie Mediatorship Insurance Group Sp. z o.o. W dniu 24 października 2016 

roku Emitent, na mocy dwóch umów sprzedaży udziałów, nabył łącznie 46 (czterdzieści 

sześć) udziałów w spółce Mediatorship Insurance Group Sp. z o.o. za łączną kwotę 

92.000 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. w cenie 2.000 zł (dwa tysiące 

złotych) za jeden udział, które stanowiły 46,00% w kapitale zakładowym i uprawniały 

do 46,00% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Jednocześnie w dniu 24 października 2016 roku w spółce Mediatorship Insurance Group 

Sp. z o.o. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które jednogłośnie 

podniosło kapitał zakładowy spółki o kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z 

kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych), 

poprzez utworzenie 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) 

każdy. Dodatkowo Zgromadzenie Wspólników uchwaliło nowe brzmienie statutu spółki 

oraz przyjęło nową firmę dla spółki: Ursa Minor Sp. z o.o. 

Zgodnie z postanowieniami Zgromadzenia Wspólników Emitent objął w spółce 24 

(dwadzieścia cztery) nowoutworzone udziały za cenę emisyjną 2.000 (dwa tysiące 

złotych) za jeden udział. Po podwyższeniu kapitału zakładowego MBF Group S.A. 
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ostatecznie posiada w spółce Mediatorship Insurance Group Sp. z o.o. 70 

(siedemdziesiąt) udziałów, które stanowią 35,00% w kapitale zakładowym i uprawniają 

do 35,00% głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Mediatorship Insurance Group Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku ubezpieczeń, 

windykacji przedsiębiorstw oraz ochrony prawnej kierowanej do osób fizycznych, 

mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP. Firma została zawiązana w 2000 roku. W latach 

2010 - 2015 podmiot wypracował łączne przychody na poziomie ok. 5.511 tys. zł. (pięć 

milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych). Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000 

zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów 

o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) za każdy udział.  

Dodatkowo Zarząd Emitenta zawiadamia, iż nie wyklucza dokapitalizowania podmiotu, 

a w przyszłości, za zgodą większości udziałowców, jego upublicznienia. W IV kwartale 

2016 roku dokonana zostanie analiza dotychczasowych kosztów działalności oraz 

przeprowadzona ich redukcja. Nie wyklucza się rozszerzenia kanałów sprzedaży o 

oddziały lokalne na terenie największych miast w Polsce oraz internet. 

Z uwagi na przyjętą strategię minimalizacji ryzyka oraz dywersyfikacji portfela po 

restrukturyzacji przedsiębiorstwa Zarząd Emitenta będzie prowadził rozmowy z 

potencjalnymi partnerami biznesowymi w celu odsprzedaży pakietu udziałów do 

kooperanta branżowego lub kapitałowego. Dodatkowo podjęto decyzję o 

przekształceniu spółki w spółkę akcyjną i wyznaczono termin przeprowadzenia tej 

operacji na II półrocze 2017 roku. 

W dniach 21-25 października 2016 zawarł łącznie 4 (cztery) umowy sprzedaży akcji 

spółki pod firmą Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie. Na mocy wzmiankowanych umów 

Emitent nabył łącznie 44.573 (czterdzieści cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy) 

akcje serii F spółki Vabun S.A. za łączną kwotę 73.377,75 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące 

trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), tj. w średniej cenie 

1,65 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję. 

W wyniku ww. zdarzeń zmianie uległ udział Emitenta w firmie Vabun S.A. Obecnie 

Spółka posiada 1.352.873 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 

siedemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 29,09% w kapitale zakładowym i 17,66% w 

głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vabun S.A., a wraz ze spółką zależną MBF 

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. - 1.413.873 (jeden milion czterysta trzynaście tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 30,41% w kapitale zakładowym i 

18,46% w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Vabun S.A. 
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Zwiększenie zaangażowania w spółkę Vabun S.A. związane jest z szybkim rozwojem 

spółki przekładającym się na wynik finansowy oraz negocjacjami z kontrahentem 

należącym do państwowego sektora. MBF Group S.A. będzie gwarantem finansowym 

dostaw i dystrybucji. Gwarancje są konieczne z uwagi na to, że podmiot, z którym 

odbywają się rozmowy posiada ponad 7000 oddziałów na terenie całej Polski. 

W dn. 9 listopada 2016 r. otrzymał wiadomość od spółki powiązanej Instytut Biznesu Sp. 

z o.o. z siedzibą w Warszawie („IB”) o uprawomocnieniu się wyroku z powództwa IB 

przeciwko spółce Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie („PIG”). Zgodnie 

z powziętą informacją, w dn. 30 sierpnia 2016 r. doszło do uprawomocnienia wyroku 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy („Sąd”), sygn. akt X GC 381/14, 

wedle którego Sąd zobowiązał PIG do złożenia oświadczenia woli w wykonaniu umowy 

przedwstępnej sprzedaży akcji z dn. 1 maja 2013 r., zgodnie z treścią której PIG kupuje 

bez protestu i odbiera od IB 81.081 (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) 

akcji serii D spółki Rearden Technology S.A z siedzibą we Wrocławiu za zapłatą ceny 

387.500 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). Postanowieniem z dn. 

30 sierpnia 2016 r. Sąd odrzucił apelację PIG od wyroku. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta został poinformowany, iż na mocy uprawomocnienia się 

wyroku, IB wystosowała do PIG wezwanie do zapłaty kwoty 387.500 zł (trzysta 

osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) plus odsetki ustawowe od wyżej 

wymienionej kwoty liczone od dnia wymagalności do dnia zapłaty. Nadto zgodnie z 

postanowieniem Sądu wystosowano do PIG dodatkowe wezwanie do zapłaty kwoty 

26.592 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu 

kosztów procesu. Z uwagi na brak wykonania wezwania do zapłaty IB skierowała 

sprawę do egzekucji przez komornika sądowego. 

W dn. 5 listopada 2016 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa sprzedaży 

udziałów spółki pod firmą AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. z siedzibą w 

Katowicach. Na mocy wzmiankowanej umowy Emitent sfinalizował sprzedaż 180 (sto 

osiemdziesiąt) udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. o wartości 

nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy za kwotę 12.600 zł (dwanaście tysięcy 

sześćset złotych), tj. w cenie 70 zł (siedemdziesiąt złotych) za jeden udział. Po ww. 

transakcji sprzedaży Emitent nie posiada udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo 

Finansowe Sp. z o.o. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków 

powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Sprzedaż udziałów została podyktowana brakiem satysfakcjonującego kontaktu z kadrą 

zarządzającą spółki oraz odmienną wizją rozwoju przedsiębiorstwa. Całkowite 
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zamknięcie zaangażowania nie wyklucza dalszej współpracy na poziomie doradztwa i 

consultingu. 

Na rozprawie w dn. 15 listopada 2016 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVI Wydział 

Gospodarczy, oddalił pozew Emitenta o zapłatę w całości (sygn. akt: XXVI GC 523/15). 

Wyrok nie jest prawomocny. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem Spółka podejmie 

decyzję w zakresie złożenia apelacji od wyroku. 

W dniu 19 grudnia 2016 roku otrzymał zwrotnie podpisane dwie Umowy Ramowe o 

nawiązaniu współpracy 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.: 

1) 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; 

2) opracowań i analiz dotyczących rynku inwestycji polskich i zagranicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sektora finansowego i usługowego; 

3) konsultacji w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, w tym handlu wyrobami 

luksusowymi oraz pierwszej potrzeby; 

4) zlecenia marketingu internetowego z wykorzystaniem sieci społecznościowych 

(indywidualne kampanie reklamowe, akcje marketingowe związane ze 

świadczonymi usługami); 

5) 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%. 

W dniu 19 grudnia 2016 r. powziął informację z której wynika, iż Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

dokonał rejestracji zmian podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki. W 
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wyniku dokonanego wpisu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.411.250,00 zł (pięć 

milionów czterysta jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 

2.164.500 (dwa miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji. 

W dniu 28 grudnia 2016 roku na wniosek Emitenta zarząd spółki Vabun S.A. z siedzibą 

w Lublinie („Vabun”) na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych podjął 

uchwałę o dokonaniu zamiany 1.410.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na 

akcje zwykłe na okaziciela. Statut Vabun nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji 

imiennych na akcje na okaziciela. 

Akcje imienne serii B były uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję 

tej serii przypadały dwa głosy na zgromadzeniu akcjonariuszy Vabun. Z dniem podjęcia 

przedmiotowej uchwały, zgodnie z art. 352 Kodeksu spółek handlowych 

uprzywilejowanie tych akcji wygasło. Akcje stały się akcjami zwykłymi na okaziciela i są 

oznaczane jako akcje serii B. Jednocześnie zarząd Emitenta został poinformowany, że na 

najbliższym zgromadzeniu akcjonariuszy Vabun podjęta zostanie uchwała w sprawie 

zmiany statutu tej spółki w przedmiotowym zakresie. Zamiarem zarządu Emitenta oraz 

zarządu Vabun jest wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect. 

Po dokonaniu wyżej wzmiankowanych czynności zmianie uległ udział Spółki w firmie 

Vabun. Obecnie Emitent posiada 2.762.873 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa 

tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 59,42% w kapitale zakładowym i 

44,21% w głosach na zgromadzeniu akcjonariuszy Vabun, a wraz ze spółką zależną MBF 

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. - 2.823.873 (dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy 

tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje, co stanowi 60,73% w kapitale zakładowym i 

45,18% w głosach na zgromadzeniu akcjonariuszy Vabun. 

Pod koniec grudnia rozpoczęliśmy negocjacje z przedsiębiorstwem Poczta Polska S.A., 

czyli z jednym ze strategicznych partnerów, który może okazać się kluczowym 

kontrahentem w 2017 roku i latach kolejnych. Potencjał, możliwości i zakres 

ewentualnej współpracy będzie dopracowywany w specjalnie powołanej grupie 

roboczej. Wstępnie nie określono konkretnego terminu zakończenia rozmów. 

Mamy nadzieję na jak najszerszą kooperację skupiając się w głównej mierze na strategii 

typu „win-win”. W przypadku udanych rozmów i podpisania umowy ramowej 

pierwszym beneficjentem uzgodnień będzie nasza spółka portfelowa Vabun S.A. Ponad 

7.000 placówek Poczty Polskiej będzie mogło być wykorzystane do dystrybucji i 

sprzedaży osobnej linii kosmetyków przez nią dostarczanych. Pozyskamy ogromną sieć 

sprzedaży, która dodatkowo będzie zdopingowana indywidualnym programem 

motywacyjnym. 
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Nie bez znaczenia będą także dodatkowe usługi, które będziemy mogli świadczyć 

naszemu kontrahentowi. Najistotniejszą kwestią jest obecnie praca w grupie roboczej 

oraz negocjacje w zakresie możliwej współpracy. Nie możemy w tym momencie 

jednoznacznie przesądzić o sukcesie i warunkach brzegowych uzgodnień. O Emitent 

będzie informował w raportem giełdowym w momencie zamknięcia negocjacji i 

podpisania umowy ramowej. 

Zdarzenia po okresie sprawozdawczym 

W dniu 10 stycznia 2017 roku, Emitent nabył 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji 

spółki Blue Ocean Media S.A. z siedzibą w Warszawie. Przed transakcją Emitent nie 

posiadał akcji Blue Ocean Media S.A. Po powyższej transakcji MBF Group S.A. posiada 

88.000 akcji Blue Ocean Media S.A.. stanowiących łącznie 5,18% kapitału zakładowego i 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Średnia cena nabycia akcji wyniosła 

0,57 zł (pięćdziesiąt siedem groszy). Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia 

lub zwiększenia swojego zaangażowania we wzmiankowanej spółce. 

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia interesów spółki MBF Group S.A. i jej 

Akcjonariuszy w dn. 27 stycznia br. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu. W 

ocenie obu tych organów obecny kurs akcji notowanych na rynku NewConnect jest zbyt 

niski w stosunku do ich wartości godziwej. W związku z powyższym przyjęto do 

rozpatrzenia możliwość ogłoszenia i uruchomienia programu skupu akcji własnych. 

W związku z powyższym Zarząd spółki zobowiązał się do przygotowania dokumentacji 

w zakresie możliwości wdrożenia programu skupu akcji własnych wraz z 

poszczególnymi parametrami i warunkami dotyczącymi ewentualnego skupu (czas 

trwania, widełki cenowe, przeznaczenie). Wstępnie określono, że mógłby on zostać 

przeprowadzony na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. Co istotne 

– program skupu akcji własnych musi zostać najpierw zaakceptowany przez walne 

zgromadzenie akcjonariuszy. Wszelkie wiążące ustalenia i decyzje będą przykazywane 

publicznie w formie raportów bieżących ESPI. 

W dniu 17 marca 2017 roku Zarząd Spółki 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 
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(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: 
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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 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. 

W dniu 30 marca 2017 r. powziął wiadomość otrzymaną od jednostki stowarzyszonej, 

spółki pod firmą Rara Avis Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, iż Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, w dn. 23 marca 

2017 roku, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego tejże spółki. 

W wyniku dokonanego wpisu kapitał zakładowy Rara Avis Sp. z o.o. wynosi 350.000 zł 

(trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 7.000 (siedem tysięcy) udziałów o 

wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Przy czym Emitent 

obejmując nowo powstałe udziały posiada w spółce na dzień publikacji raportu 2.880 

(dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) udziałów, które stanowią 41,14% w kapitale 

zakładowym i upoważniają do 41,14% głosów na zgromadzeniu wspólników. 
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PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI 

Plan na lata 2017-2021: Podwojenie przychodów z działalności operacyjnej. 

W ramach strategii rozwoju Emitent zakłada kontynuację oraz rozwój 

prowadzonej działalności. Podstawowym celem jest podwojenie przychodów z 

działalności operacyjnej, tj. usług doradczych i usługowych. 

Istotnym kryterium dla Spółki będzie możliwość wykorzystywania efektu synergii 

spółek portfelowych. Emitent zakłada dokonywanie inwestycji w projekty, które w 

ocenie Zarządu Spółki będą dawać istotną szansę na osiągnięcie oczekiwanej stopy 

zwrotu. 

Przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów:  

 rozbudowa portfela kontrahentów oczekujących wsparcia w zakresie doradztwa 

biznesowego, analiz gospodarczych, opracowań sektorowych; 

 kontynuacja działalności w zakresie aplikacji mobilnych oraz handlu 

algorytmicznego, co zapewni stały i regularny przychód; 

 zwiększone wydatki marketingowe związane z dotarciem do nowych potencjalnych 

klientów i inwestorów; 

 wyselekcjonowane inwestycje kapitałowe; 

 powiększenie bazy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych; 

 silna orientacja na rynek niepubliczny. 

Emitent nie wyklucza wydzielenia poszczególnych obszarów kompetencyjnych do 

spółek celowych (przede wszystkim zależnych). W związku z powyższym, strategia 

rozwoju zakłada wzmocnienie pozycji konkurencyjnej, poprzez stałe rozszerzanie 

zakresu oferowanych usług, jak również poprzez rozbudowę własnego portfela 

inwestycyjnego, przy jednoczesnym zwiększaniu generowanych wyników finansowych. 

Zgodnie z założeniami działalności, Emitent będzie koncentrował się na: 

 profesjonalizmie i fachowości w dostarczanych usługach i doradztwie; 

 zagwarantowaniu spółkom portfelowym środków finansowych na dalszy rozwój, 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku 

inwestycji prywatnych; 

 zapewnieniu spółkom portfelowym wsparcia merytorycznego w zakresie 

zarządzania i rozwoju spółki; 
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 wspieraniu działań prowadzących do umacniania pozycji rynkowej i 

rozpoznawalności spółek portfelowych; 

 budowie portfela dynamicznie rozwijających się spółek reprezentujących 

perspektywiczne branże ze szczególnym naciskiem na podmioty e-commerce; 

 wykorzystaniu synergii spółek portfelowych i inicjowaniu współpracy pomiędzy 

tymi spółkami. 

Emitent zakłada, iż realizacja strategii, w tym kreowanie polityki inwestycyjnej, będzie 

odbywać się w oparciu o wiedzę i doświadczenie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

Ponadto Zarząd zakłada, iż wyjścia z inwestycji dokonywane będą poprzez: 

 wprowadzenie akcji spółki portfelowej do obrotu na rynku NewConnect, 

 zbycie akcji (udziałów) spółki portfelowej poza rynkiem giełdowym (tj. na rzecz 

inwestorów branżowych lub finansowych), 

 wykup menadżerski.  

Zarząd Emitenta wskazuje, że rozpoczęcie działalności inwestycyjnej ma na celu 

dywersyfikację źródła przychodów oraz wykorzystuje lukę kapitałową zaobserwowaną 

na polskim rynku kapitałowym, który nie zapewnia realnych możliwości finansowania 

niedużych projektów biznesowych na wczesnym etapie rozwoju. W ocenie Zarządu 

Spółki projekty tego rodzaju, przy odpowiednim zaangażowaniu mentora - tak 

finansowym, jak poprzez transfer wiedzy - mogą zapewnić wysoką stopę zwrotu. 

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Rok 2016 Spółka zamknęła stratą w wysokości 837.210,30 zł przy przychodach na 

poziomie 3.071.767,65 zł. Strata ze sprzedaży wyniosła 444.196,74 zł a koszty 

działalności operacyjnej 3.515.964,39 zł. Nie odnotowano zdarzeń nadzwyczajnych. 

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów zamknęła się kwotą 5.883.031,36 zł. 

Aktywa trwałe spółki mają wartość 1.911.553,44 zł przy aktywach obrotowych na 

poziomie 3.973.753,53. Na koniec 2016 roku suma zobowiązań i rezerw na 

zobowiązania wyniosła 1.617.628,14 zł. 

Bieżąca działalność operacyjna i doradcza oraz wszystkie inwestycje w spółki 

portfelowe zostały sfinansowane ze środków własnych. Zarząd Emitenta jest 

przekonany, że dalsza działalność usługowa oraz poczynione inwestycje przyniosą 

oczekiwaną stopę zwrotu w latach 2017-2020. Sytuacja finansowa Spółki jest 



 
Sprawozdanie Zarządu MBF Group S.A. z działalności spółki w 2016 roku 

 
 

39 | S t r o n a  

niezagrożona i nie wymaga przymusowego zamknięcia jakiejkolwiek z pozycji 

inwestycyjnych. 

W ocenie Zarządu poniesiona strata nie zagraża ciągłości działalności Spółki i związana 

jest z przeprowadzonymi transakcjami sprzedaży niektórych aktywów. Sprzedaż miała 

charakter porządkujący, a zarazem uwalniający (zamieniający) część środków z 

posiadanych akcji lub udziałów na gotówkę. 

W dalszej perspektywie Emitent zakłada pozyskiwanie środków dzięki umowom z 

nowymi kontrahentami oraz korzystnym wyjściom kapitałowym. Jednocześnie strategia 

działalności Emitent nie wyklucza, że w zależności od sytuacji rynkowej i potrzeb 

finansowych Spółka podejmie decyzję o emisji akcji lub emisji obligacji. Ponadto nie 

wyklucza się skorzystania z finansowania pomostowego, funduszów europejskich, 

kredytów i pożyczek inwestycyjnych lub funduszów strukturalnych. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI 

Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Spółka MBF Group S.A. w swojej strategii rozwoju (przedstawiona szerzej w najnowszej 

wersji Dokumentu Informacyjnego) zakłada kontynuację oraz rozwój prowadzonej 

działalności poprzez stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług, jak również poprzez 

rozbudowę własnego portfela inwestycyjnego, przy jednoczesnym zwiększaniu 

generowanych wyników finansowych. 

Realizacja założeń strategii rozwoju w dużej mierze uzależniona jest od zdolności do 

adaptacji do warunków na rynku, na których Grupa Emitenta prowadzi działalność. Do 

najważniejszych czynników wpływających na branżę działalności Grupy można zaliczyć: 

przemiany otoczenia makroekonomicznego Polski, popyt ze strony przedsiębiorstw na 

finansowanie zewnętrzne, a także sytuacja na rynkach kapitałowych oraz rynku usług 

doradczych. Działania, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia 

rynkowego, bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego 

otoczenia, mogą mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-

majątkową oraz na wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta. Istnieje zatem ryzyko 

nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym 

przychody i zyski osiągane w przyszłości zależą od zdolności Grupy MBF Group S.A. do 

skutecznej realizacji opracowanej strategii. 
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Grupa redukuje wskazane ryzyko poprzez analizę czynników, które mogą mieć 

potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność oraz wyniki Grupy Emitenta, a w razie 

potrzebny podejmowane są niezbędne decyzje i działania. 

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności inwestycyjnej  

Gałąź działalności Emitenta związana z branżą inwestycyjną jest ściśle powiązana z 

rynkiem kapitałowym oraz panującą na nim koniunkturą. Bieżąca sytuacja na rynku 

kapitałowym wpływa na wartość portfela inwestycyjnego bezpośrednio poprzez 

wycenę portfelowych spółek publicznych notowanych na rynku regulowanym i 

alternatywnym, jak i pośrednio przy wycenie niepublicznego portfela inwestycyjnego. 

Koniunktura na rynku kapitałowym ma również istotny wpływ na wartość uzyskanych 

przychodów inwestycyjnych z tytułu zbycia posiadanych obecnie walorów. Osłabienie 

koniunktury na rynku kapitałowym może wpłynąć na pogorszenie perspektyw wyjścia z 

dokonanych w poprzednich okresach inwestycji, a także na wycenę aktywów 

przeznaczonych do sprzedaży. 

Strategia Spółki zakłada dywersyfikację portfela w celu zwiększenia płynności 

posiadanych aktywów i nieuzależnienia wartości portfela od wyceny akcji lub udziałów 

małej liczby podmiotów. Ponadto, ryzyko niwelowane jest również poprzez 

rozszerzenie zakresu działalności Emitenta o usługi doradcze, a tym samym 

dywersyfikację przychodów i uwzględnienie w wynikach Spółki innej działalności niż 

działalność inwestycyjna. 

Ryzyko związane z inwestycjami o charakterze private equity 

Inwestycje o charakterze private equity to inwestycje dokonywane w celu osiągnięcia 

większych zysków w porównaniu z innymi formami inwestycji, jednak przy wyższym 

poziomie akceptowanego ryzyka. W szczególności inwestycje takie mogą polegać na 

oferowaniu finansowania podmiotom znajdującym się w początkowych fazach rozwoju, 

które w ocenie inwestora posiadają duży potencjał wzrostu. Tym niemniej podmioty 

znajdujące się w początkowych fazach rozwoju, z uwagi na krótki okres prowadzonej 

działalności gospodarczej, mogą nie posiadać historii finansowej, nie osiągać zysków, a 

w skrajanych przypadkach nawet nie generować przychodów. Brak możliwości oceny 

historycznych wyników finansowych oraz rynkowej weryfikacji produktów i 

kompetencji osób zarządzających danym podmiotem może nieść ze sobą wyższe ryzyko 

dla Emitenta jako finansującego dany projekt. W szczególności brak akceptacji produktu 

przez rynek oraz błędy w zarządzaniu mogą w skrajnych przypadkach prowadzić do 
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konieczności znaczącej korekty wartości inwestycji lub odpisania jej w całości, co może 

mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka 

Emitent dokonuje każdorazowo dokładnej i szczegółowej analizy ekonomiczno-

finansowej projektu, w który zamierza zainwestować, oraz jego otoczenia, jak również 

dopuszcza dzielenie ryzyko inwestycyjnego, poprzez wspólne dokonywanie inwestycji z 

inwestorami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi. 

Ryzyko związane z niewystarczającymi źródłami finansowania 

Specyfika prowadzonej działalności gospodarczej MBF Group S.A. wymaga posiadania 

odpowiedniego poziomu finansowania. W związku z obecną skalą biznesu istnieje 

ryzyko posiadania niewystarczającego kapitału w przypadku pojawienia się nowych 

atrakcyjnych inwestycji, które wymagać będą zaangażowania odpowiednio większych 

środków finansowych. Ponadto nie można wykluczyć, że szacunki pozyskania 

dodatkowego kapitału okażą się nietrafne, w wyniku czego Grupa Emitenta pozyska 

środki finansowe w niższej wysokości, po odmiennej niż zakładana cenie, a także w 

późniejszym terminie. W przypadku częściowego lub całkowitego niepozyskania 

dodatkowego kapitału istnieje ryzyko niedokonania przez Grupę Kapitałową 

atrakcyjnych inwestycji, co może mieć wpływ na jej sytuację gospodarzą, majątkową 

i finansową. 

Ryzyko konkurencji 

Rynek funduszy private equity jest rynkiem wysoce konkurencyjnym. W szczególności 

działa na nim wiele funduszy o znacznie większym od Emitenta potencjale finansowym. 

W wyniku dużej konkurencji mogą rosnąć wyceny podmiotów stanowiących przedmiot 

inwestycji, a tym samym mogą spadać osiągane przez inwestorów stopy zwrotu z 

inwestycji. Celem ograniczenia tego ryzyka Emitent zamierza skoncentrować się na 

inwestycjach w mniejsze podmioty - w przypadku których kwota inwestycji nie 

przekracza z reguły 1.500.000 zł – pozostające poza sferą zainteresowania dużych 

funduszy private equity. 

Istnieje ryzyko, że Emitent będzie realizował zbieżną strategię inwestycyjną z innymi 

podmiotami, co znacznie ograniczy potencjalny portfel inwestycyjny bądź wręcz 

uniemożliwi nabycie aktywów finansowych, które Spółka planowała pozyskać. 

Jednocześnie konkurencja na rynku inwestycji kapitałowych może wpłynąć na wzrost 

wycen potencjalnych inwestycji, przez co Spółka może osiągać niższe stopy zwrotu.  
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Spółka będzie minimalizować przedmiotowe ryzyko poprzez szczegółową selekcję 

podmiotów będących przedmiotem inwestycji, a także budowanie długotrwałych relacji 

na rynku inwestycji. 

Ryzyko niestabilności otoczenia prawnego 

Częste zmiany przepisów prawa i brak jednoznacznej interpretacji tych przepisów oraz 

brak jednolitego i spójnego orzecznictwa mogą być czynnikami mającymi wpływ na 

działalność Spółki. Każdorazowa zmiana przepisów w tym zakresie może bezpośrednio 

lub pośrednio wywierać skutki dla Spółki przez co istnieje ryzyko zmiany jej pozycji w 

obszarze prowadzonej działalności. 

Ryzyko błędnych inwestycji w spółki portfelowe i/lub pogorszenia sytuacji 

finansowej spółek portfelowych  

Realizacja przyjętej strategii zakłada inwestowanie posiadanych środków finansowych 

w akcje, udziały lub obligacje podmiotów działających w branżach charakteryzujących 

się dużym potencjałem wzrostu, a następnie generowanie przez Spółkę w średnim i 

długim okresie zysków wynikających ze wzrostu wartości spółek portfelowych. Często 

inwestycje dotyczącą spółek o krótkim okresie działalności lub/i podlegającym 

dynamicznym zmianom z powodu swojego wzrostu. Z tego też powodu ocena spółek i 

możliwości ich rozwoju przed dokonaniem inwestycji może nie antycypować w części 

lub w części rzeczywistej późniejszej zmiany sytuacji spółek. Istniej więc ryzyko, że w 

przypadku nietrafnych oszacowań co do perspektyw wzrostu poszczególnych spółek 

portfelowych, pogorszenia lub załamania koniunktury może pogorszyć się sytuacja 

finansowa spółek portfelowych, co może negatywnie wpłynąć na wycenę portfela 

inwestycyjnego Emitenta. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka przed 

podjęciem decyzji inwestycyjnej Zarząd Emitenta przeprowadza badanie due diligence 

w potencjalnych spółkach portfelowych. 

Ryzyko upadłości spółek portfelowych  

Ryzyko ogłoszenia upadłości przez spółki portfelowe związane jest z ryzykiem 

pogorszeniem sytuacji finansowej spółek portfelowych i/lub utraty przez nie płynności 

finansowej. Sytuację prawną dłużnika oraz jego wierzycieli, a także postępowanie w 

sprawie ogłoszenia upadłości regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe i 

naprawcze. Objęcie wnioskiem o upadłość jednej lub kilku spółek portfelowych 
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Emitenta może negatywnie wpłynąć na wycenę jego portfela, a także na jego sytuację 

finansową.  

W celu minimalizowania ryzyka Emitent w ramach audytu potencjalnych spółek 

portfelowych bada ich zdolności do pozyskiwania nowych źródeł finansowania, w celu 

ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej.  

Upadłość jednej lub kilku spółek portfelowych Emitenta może wpłynąć na wycenę jego 

portfela, a także jego sytuację finansową, ale nie wpłynie na jego zdolność do 

kontynuowania działalności. Jego zadłużenie wynikające z prowadzonej działalności 

operacyjnej na dzień sporządzenia dokumentu nie przewyższa środków pieniężnych na 

rachunku bankowym. 

Ryzyko związane z ograniczoną ilością atrakcyjnych projektów 

inwestycyjnych  

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej przez podmioty z Grupy Kapitałowej 

istotne jest posiadanie odpowiednich zdolności do nawiązywania współpracy z 

podmiotami charakteryzującymi się dużym potencjałem wzrostu oraz znaczącym 

prawdopodobieństwem osiągnięcia wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Ponadto na 

rozwój tej gałęzi biznesu wpływa dysponowanie odpowiednią liczbą atrakcyjnych 

projektów inwestycyjnych spełniających określone kryteria, a także możliwość dostępu 

do informacji o takich projektach. Brak lub ograniczenie w dostępie do odpowiedniej 

liczby atrakcyjnych projektów lub informacji o nich może skutkować osiągnięciem 

niższej od zakładanej stopy zwrotu z inwestycji, co będzie miało wpływ na wyniki 

finansowe Grupy Kapitałowej. W zakresie niniejszego czynnika ryzyka należy wskazać, 

iż Zarząd Spółki oraz jego pracownicy posiadają dostęp do wielu projektów 

inwestycyjnych, za pomocą wypracowanych kanałów dotarcia do potencjalnych spółek 

portfelowych czy też współpracy z podmiotami partnerskimi. W toku pozyskiwania 

projektów Grupa wykorzystuje przede wszystkim posiadane kontakty rynkowe, w tym 

m.in. wypracowane relacje z przedsiębiorcami, funduszami venture capital, inwestorami 

finansowymi, itp. 

Ryzyko związane z inwestowaniem w niepubliczne papiery wartościowe 

Emitent opiera część swojej działalność na inwestowaniu środków pieniężnych w 

udziały, akcje i obligacje emitowane m.in. przez niepubliczne przedsiębiorstwa. 

Strategia ta w głównej mierze zakłada wyjście z projektów inwestycyjnych poprzez 
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odsprzedaż papierów wartościowych zewnętrznym inwestorom lub, po dokonaniu 

przez spółkę portfelową procesu upublicznienia, na rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W związku z powyższym istnieje 

ryzyko, iż do momentu upublicznienia spółki portfelowej, w przypadku konieczności 

zbycia znacznej ilości nabytych udziałów bądź akcji, ich wycena może znacznie odbiegać 

od wyceny, która mogłaby być osiągnięta na aktywnym rynku zorganizowanym. 

Ponadto, zbycie walorów w zakładanym terminie może być niemożliwe ze względu na 

niemożność szybkiego znalezienia inwestora, co może spowodować wydłużenie okresu 

lub brak możliwości wyjścia z inwestycji w zakładanym okresie czasu. Wpływy ze 

sprzedaży udziałów lub akcji przedsiębiorstw niepublicznych mogą być niższe niż w 

przypadku papierów wartościowych spółek publicznych. Ograniczenie ryzyka 

związanego z inwestycjami w niepubliczne papiery wartościowe polega na 

inwestowaniu części środków w papiery spółek notowanych na rynku regulowanym lub 

w alternatywnym systemie obrotu.  

Ryzyko związane z prowadzeniem działalności doradczej 

Emitent świadczy usługi doradcze w zakresie: doradztwa gospodarczego, doradztwa w 

zakresie fuzji i przejęć, private equity, oceny ryzyka i opłacalności inwestycji, pomoc w 

negocjacjach pomiędzy podmiotami zainteresowanymi inwestowaniem w inne 

przedsiębiorstwa i tymi przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie pozyskania kapitału 

w formie emisji papierów wartościowych dla podmiotów zewnętrznych. 

Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta i spółek zależnych od Emitenta 

uzależniona jest od ich zdolności do adaptacji do zmiennych warunków panujących w 

branżach, w ramach której prowadzą działalność. Do najważniejszych czynników 

wpływających na branżę usługowo-doradczą można zaliczyć czynniki wpływające na 

ogólną koniunkturę w gospodarce.  

Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź 

nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na działalność oraz wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko 

nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. 

W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące 

mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność w ramach usług doradczych i 

wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania mające na 

celu dostosowanie Spółki do zmieniającej się sytuacji.  



 
Sprawozdanie Zarządu MBF Group S.A. z działalności spółki w 2016 roku 

 
 

45 | S t r o n a  

Ryzyko osłabienia koniunktury w branży usług doradczych  

Działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej 

koniunktury w branży usługowej. W związku z tym istnieje ryzyko, iż w przypadku 

pogorszenia koniunktury w tej branży, zainteresowanie usługami świadczonymi przez 

Emitenta i spółek od niego zależnych znacznie się obniży, co w konsekwencji może 

wpłynąć na ograniczenie portfela zamówień Spółki. W związku z powyższym w 

przypadku zaistnienia powyższych wydarzeń istnieje ryzyko, iż prognozowane wyniki 

finansowe oraz planowany przebieg rozwoju Emitenta będzie utrudniony.  

Powyższy czynnik ryzyka jest minimalizowany poprzez nastawienie Emitenta na 

długoterminową współpracę ze swoimi klientami (głównie w formie usług 

świadczonych w ramach abonamentu) i zmniejszenie udziału w przychodach projektów 

jednorazowych, związanych z jedynie krótkoterminową współpracą w ramach 

określonego zdarzenia. 

Ryzyko zmiany przepisów podatkowych 

Polski system podatkowy cechuje się częstymi zmianami i brakiem precyzji przepisów. 

Często uniemożliwia to jednoznaczną wykładnię, a same interpretacje przepisów 

podatkowych ulegają zmianom. Niestabilność systemu podatkowego oraz 

nieprecyzyjność regulacji podatkowych w Polsce utrudnia prawidłowe planowanie 

podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki Spółki. Możliwość 

nakładania wysokich kar pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko podatkowe 

w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach o bardziej stabilnym systemie podatkowym. 

Opisana sytuacja może wywierać negatywny wpływ na działalność Spółki oraz jej 

sytuację finansową. 

Ryzyko utraty reputacji 

Działalność Grupy Kapitałowej jest zależna od jej reputacji oraz od reputacji jej 

pracowników. Utrzymanie dotychczasowych i pozyskiwanie nowych klientów jest 

uzależnione od tego, czy Grupa jest postrzegana jako zespół podmiotów wiarygodnych i 

rzetelnych, zapewniających świadczenie usług na możliwie najwyższym poziomie. 

Utrata reputacji może negatywnie wpłynąć na działalność oraz wyniki Grupy, w związku 

z czym czynione są stałe starania o najwyższą jakość i profesjonalizm świadczonych 

usług. Pracownicy Emitenta przechodzą staranną selekcję i stale podnoszą kwalifikacje. 

Miarą dobrej reputacji, jaką cieszy się Grupa Kapitałowa Emitenta jest fakt, iż w chwili 
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obecnej istotna część jego klientów współpracuje nieprzerwanie do dłuższego czasu i 

rekomenduje usługi na zewnątrz. Grupa Kapitałowa MBF Group S.A. stawia sobie także 

za cel działanie w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi, każdorazowo dbając o 

dobre imię Grupy. 

Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich 

Działalność w obszarze usług doradztwa finansowego wymaga posiadania określonej 

wiedzy i doświadczenia przez pracowników Emitenta. Utrata pracowników 

posiadających odpowiednie know-how ograniczyłaby zakres działalności BF Group S.A. 

oraz spowodowałaby konieczność ponoszenia kosztów związanych z pozyskaniem 

pracowników o określonych kwalifikacjach. Niniejsze ryzyko zminimalizowane jest 

przez fakt, iż kluczowi pracownicy są jednocześnie akcjonariuszami Spółki, jednostki 

dominującej Grupy Kapitałowej MBF Group S.A. 

Ryzyko związane z awarią sprzętu komputerowego 

Działalność Spółki wymaga wykorzystania zestawów komputerowych oraz serwerów, 

dlatego nie można wykluczyć ryzyka ich awarii, które mogą spowodować czasowe 

obniżenie jakości świadczonych przez Spółkę usług, czasowe ich zawieszenie oraz 

uszkodzenie lub, w skrajnym wypadku, zniszczenie lub wyciek przechowywanych 

danych i kodów źródłowych. Ewentualna awaria może mieć więc negatywny wpływ na 

działalność Emitenta, jego wyniki finansowe oraz reputację. 

Ryzyko związane z dostępem do informacji poufnych klientów  

Emitent i spółki od niego zależne, z racji rodzaju świadczonych usług, często posiadają 

dostęp do informacji poufnych swoich klientów, gdyż informacje dotyczące bieżącej 

kondycji finansowej lub istotnych zdarzeń w działalności przedsiębiorstwa są 

konsultowane z Emitentem celem podjęcia właściwych i najbardziej adekwatnych do 

sytuacji podmiotu decyzji strategicznych i operacyjnych. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez GPW na Emitenta kar 

finansowych  

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub 
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nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w alternatywnym 

systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę 

pieniężną w wysokości do 50 000 zł.  

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję 

Nadzoru Finansowego kar administracyjnych  

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności 

obowiązków wynikających z Ustawy o obrocie oraz Ustawy o ofercie. KNF może w 

szczególności, w zależności od rodzaju naruszonego obowiązku, zastosować jedną z 

następujących kar administracyjnych:  

a) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 zł,  

b) wydać wobec Emitenta decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub 

bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu,  

c) w pewnych wypadkach naruszeń zastosować obie powyższe sankcje łącznie.  

W przypadku nałożenia takich kar, obrót instrumentami finansowymi Emitenta może 

stać się utrudniony bądź niemożliwy. 

Ryzyko związane ze strukturą finansowania 

Działalność Emitenta jest obecnie finansowana środkami własnymi Spółki oraz 

kapitałem obcym w postaci kredytów bankowych, w celu finansowania bieżącej 

działalności, inwestycji kapitałowych i planów rozwojowych (na dzień sporządzenia 

Dokumentu Informacyjnego podmiot zależny MBF Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. nie 

finansuje się zewnętrznym kapitałem obcym, posiłkuje się środkami własnymi lub 

kapitałem jednostki dominującej). Posiłkowanie się przez Emitenta oprocentowanym 

kapitałem obcym zwiększa ryzyko obniżenia wyniku finansowego Spółki (oraz 

skonsolidowanego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej) kosztami finansowymi w 

postaci odsetek. Ponadto, istnieje możliwość, iż w przyszłości Emitent nadal będzie 

korzystał z kapitału dłużnego, w tym w innej niż obecnie formie, w związku z czym 

będzie zobligowany do płatności odsetek i rat kapitałowych lub np. leasingowych. 

Należy mieć zatem na uwadze, iż w przypadku obniżenia zysku z działalności 

operacyjnej (np. poprzez zmniejszenie popytu na usługi Emitenta), może pojawić się 

ryzyko nieterminowego regulowania zobowiązań Spółki. Nieodpowiednio dobrana 
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struktura finansowania Emitenta może także prowadzić do spadku rentowności Spółki, 

a w związku z tym Grupy Kapitałowej. Zarząd Emitenta wybierając źródła pokrycia 

majątku Spółki, w celu minimalizacji ryzyka struktury finansowania, poddaje dogłębnej 

analizie sytuację płynnościową Emitenta i podmiotów z Grupy Emitenta. 

Ryzyko wynikające z sytuacji, gdzie Emitent posiada akcje/udziały w 

podmiotach, które posiadają akcje Emitenta. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania wybrane jednostki powiązane lub stowarzyszone z 

Emitentem, posiadają akcje Emitenta. Istnieje ryzyko, że działalność wskazanych 

podmiotów powiązanych lub stowarzyszonych, które są bytem całkowicie niezależnym 

od Emitenta, zarówno od strony organizacyjnej, jak i zarządczej, może być kojarzona z 

działalnością samego Emitenta. W przypadku wystąpienia trudnych dziś do określenia 

zdarzeń, może mieć to negatywny wpływ na wizerunek Spółki oraz utratę obecnych lub 

potencjalnych kontrahentów. 

Ponadto, podmioty powiązane i stowarzyszone korzystając z uprawnień w Emitencie 

wynikających z posiadanych akcji mogą -realizując swoje interesy- próbować wpływać 

na działania Emitenta wobec spółek będących przedmiotem inwestycji Emitenta i ww. 

podmiotów powiązanych, nie mniej z uwagi na niedominujący wpływ ww. podmiotów 

powiązanych na Emitenta, oraz autonomię działania Zarządu względem wytycznych czy 

intencji akcjonariuszy Emitenta, która wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych, 

nie wydaje się by ryzyko takich zdarzeń było znaczące. 

Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

Spółka zawierała i będzie zawierać w przyszłości jednostkowe transakcje z podmiotami 

powiązanymi. W opinii Spółki wszystkie transakcje zawarte zostały w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa i na warunkach rynkowych. Dodatkowo, zgodnie z Ustawą 

o Rachunkowości, transakcje te podlegają ocenie niezależnego biegłego rewidenta (w 

ramach rocznego badania sprawozdania finansowego Spółki). Nie można jednak 

wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru 

w/w transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym 

samym mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki Spółki. 
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Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną  

Sytuacja na rynku finansowym, która wywiera istotny wpływ na działalność Spółki, jest 

silnie powiązana z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie. Wzrost 

gospodarczy przekłada się na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw, co 

przekłada się na zwiększone potrzeby korzystania z usług finansowych i w efekcie 

przyczynia się do zwiększonego popytu na usługi Emitenta i spółek powiązanych. 

Analogicznie - pogorszenie sytuacji makroekonomicznej spowoduje pogorszenie się 

sytuacji na rynku finansowym. Ze względu na coraz silniejsze globalne powiązania 

pomiędzy gospodarkami, rosnącą swobodę w przepływie kapitału, na sytuację na 

krajowym rynku kapitałowym wpływają również warunki makroekonomiczne w innych 

krajach. 

Ryzyko zmienności wyników finansowych Emitenta 

Z powodu charakteru działalności operacyjnej Emitenta, związanej z inwestycjami w 

perspektywiczne spółki, wyniki finansowe Emitenta uzyskiwane w kolejnych latach 

obrotowych mogą być znacząco uzależnione od powodzenia tych inwestycji. Z tego też 

powodu wyniki finansowe Emitenta za poszczególne lata obrotowe może cechować 

duża zmienność. Wyniki okresowe są uzależnione przede wszystkim od rentowności 

poszczególnych inwestycji.  

Ryzyko związane z metodologią szacowania wartości nabywanych aktywów 

Podejmując decyzję o inwestycji w daną spółkę portfelową lub aktywo, Spółka nie zleca 

podmiotowi zewnętrznemu sporządzania wycen wymienionych powyżej aktywów. 

Szacowanie wartości nabywanych aktywów wykonywane jest przez Zarząd Emitenta na 

podstawie negocjacji handlowych z stroną sprzedającą oraz indywidualnej subiektywnej 

wyceny menedżerskiej w oparciu o własne doświadczenie rynkowe, praktykę 

i wykształcenie kierunkowe. W zależności od złożoności przypadku oraz - jeśli zostanie 

to uznane za konieczne - Zarząd Spółki przeprowadza wewnętrzną analizę dotyczącą 

działalności danego podmiotu i perspektyw jego rozwoju oraz branży (często w 

konsultacji z poszczególnymi Członkami Rady Nadzorczej). 

W przypadku szacowania wartości danego podmiotu, Zarząd Emitenta swoją ocenę 

opiera o perspektywy wzrostu danej spółki, a także potencjalną stopę zwrotu z 

inwestycji w kontekście budowy grupy kapitałowej. Analizie poddawane są 

kompetencje zarządów spółek. W przypadku oceny rynku, Zarząd Emitenta bierze pod 
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uwagę perspektywy rozwoju danej branży w Polsce oraz zagranicą, istotne zagrożenia 

rynkowe oraz bariery wejścia, a także możliwość rozszerzenia bieżącej działalności do 

potrzeb grupy kapitałowej i działania w synergii między poszczególnymi podmiotami tej 

grupy. Istotny czynnik wpływający na decyzję o inwestycji w dany podmiot stanowi 

perspektywa możliwości wyjścia z inwestycji np. poprzez zbycie jego walorów 

potencjalnemu inwestorowi branżowemu lub upublicznienie na rynku giełdowym. 

Wszystkie wyżej opisane czynniki, opinie i analizy wykonywane są wedle własnego 

doświadczenia, oceny i potrzeb Zarządu Spółki oraz zazwyczaj nie stanowią one 

udokumentowanych i sformalizowanych dokumentów. Rada Nadzorcza Emitenta jest na 

bieżąco informowana o wykonywanych krokach inwestycyjnych Spółki oraz zazwyczaj 

nie wyraża potrzeby ani konieczności sporządzania takiej dokumentacji. Dotychczas 

Rada Nadzorcza nie zgłaszała także uwag, co do poszczególnych decyzji oraz 

kompetencji organu, nad jakim sprawuje nadzór. Dodać należy również, że Zarząd 

Spółki przyjął, że dla bezpieczeństwa inwestycji i ograniczenia podejmowanego przez 

Emitenta ryzyka inwestycje w poszczególne spółki portfelowe docelowo będą zamykały 

się na poziomie ok. 25-49% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym 

zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników. Z uwagi na powyższe, w przypadku 

przekroczenia ww. widełek, Emitent podejmuje próby poszukania współinwestora lub 

współinwestorów, którzy mogliby partycypować w danej inwestycji i zaangażowaniu w 

rozwój podmiotu. Założono także, że w przypadku spółek celowych zaangażowanie 

może sięgnąć nawet do 100%, a ich wynik objęty będzie w takim wypadku konsolidacją. 

W związku z powyższym istnieje ryzyko błędnego oszacowania wartości nabywanych 

aktywów. W przypadku przeszacowania wartości aktywów, w sytuacji wyjścia z 

inwestycji Emitent może ponieść stratę, co będzie miało niekorzystny wpływ na sytuację 

finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. 

Należy ponadto wskazać, iż Emitent inwestuje w dużą liczbę podmiotów, stosuje 

dywersyfikację branżową, przez co minimalizuje ryzyko obranej metodologii 

szacowania aktywów na poziomie portfela inwestycyjnego.  

Wskazuje się również, iż sytuacja gospodarcza, majątkowa i finansowa Grupy Emitenta 

w dużym stopniu uzależniona jest od wiedzy i doświadczenia Zarządu Emitenta oraz 

kluczowych pracowników, którzy są jednocześnie akcjonariuszami Spółki, jednostki 

dominującej Grupy Kapitałowej MBF Group S.A. 
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Ryzyko związane z kontrolą i współpracą z zarządami spółek portfelowych 

Istotnym czynnikiem powodzenia inwestycji związanej z daną spółką portfelową 

Emitenta jest ścisła jego współpraca z zarządem tej spółki. Rolą Emitenta jest 

wspieranie i współdziałanie z zarządem danej spółki, wypełnianie wspólnej strategii 

rozwoju będącej podstawą powodzenia inwestycji. Należy jednak pamiętać, że wpływ 

Emitenta na decyzje podejmowane przez zarządy spółek portfelowych oraz możliwości 

ich kontroli jest ograniczony przez przepisy prawa regulujące działalność spółek 

handlowych. W związku z powyższym nie można wykluczyć, że Emitent nie uzyska 

pełnej wiedzy o decyzjach oraz wydarzeniach mających miejsce w danej spółce 

portfelowej, mających istotny wpływ na sytuację majątkową i portfelową tej spółki. Brak 

współpracy z zarządami spółek portfelowych może mieć negatywny wpływ na zyski 

osiągnięte z danej inwestycji. 

Ryzyko skali działania 

Środki przeznaczone na inwestycje będące w dyspozycji Emitenta mogą okazać się 

niewystarczające w przypadku pojawienia się nowych możliwości inwestycyjnych o 

wysokim potencjale wzrostu. Również działalność obecnych już w portfelu Emitenta 

spółek może wymagać dofinansowania. W przypadku braku możliwości dofinansowania 

obecnych inwestycji, uważanych pierwotnie za perspektywiczne, mogą one nie 

przynieść zakładanych zysków lub w skrajnym przypadku mogą zakończyć się 

niepowodzeniem.   

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Emitenta 

Ceny papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, 

mogą podlegać znaczącym wahaniom. Czynniki wpływające na podejmowanie przez 

poszczególnych inwestorów decyzji inwestycyjnych nierzadko nie mają związku z 

działalnością Emitenta i wynikami finansowymi generowanymi przez Spółkę. 

Kształtowanie się cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie 

Obrotu jest trudne do przewidzenia (zarówno w krótkim, jak i długim terminie).  

Papiery wartościowe Emitenta, notowane w ASO będą charakteryzowały się 

ograniczoną płynnością, daleko odbiegającą od płynności papierów wartościowych 

notowanych na rynku regulowanym. W celu umożliwienia inwestorom w miarę 

swobodnego obrotu papierami wartościowymi, Emitent podpisał umowę z Domem 

Maklerskim BDM S.A., jako animatorem rynku dla instrumentów finansowych Emitenta, 
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którego zadaniem jest umożliwienie zainteresowanym inwestorom swobodnego 

dokonywania transakcji rynkowych. 

Ograniczona płynność obrotu akcjami Emitenta może przyczynić się do powstania 

problemów polegających na braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez inwestora 

po oczekiwanej przez niego cenie w ograniczonym okresie czasu. 

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może 

zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż 3 

miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO. 

Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu 

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty 

finansowe z obrotu:  

a) na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym 

zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,  

b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

c) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania,  

d) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta, 

e) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale 

lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu 

może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału 

(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.  

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w 

Alternatywnym Systemie:  

a) w przypadkach określonych przepisami prawa,  

b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
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d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu 

upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o 

oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w 

majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami 

finansowymi. 

Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć 

z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli Emitent nie wykonuje nałożonej na 

niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje 

obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO (patrz. 

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami). 

Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w 

przypadku gdy obrót danymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny 

prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu 

obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie 

interesów inwestorów, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie 

Komisji Nadzoru Finansowego, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego instrumenty finansowe. Komisja Nadzoru Finansowego podaje 

niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem do 

Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu mogą skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży Akcji 

Ryzyko rynkowej wyceny akcji Emitenta 

Płynność obrotu papierami wartościowymi Emitenta, notowanymi na rynku 

NewConnect oraz nieprzewidywalność decyzji inwestycyjnych poszczególnych 

inwestorów może przyczynić się do znacznych wahań poziomu cen akcji Emitenta. 

Wahania cen są często niezwiązane z bieżącą działalnością Spółki oraz osiąganymi przez 

nią wynikami. Fluktuacja cen papierów wartościowych ma bezpośredni wpływ na 

wartość tych papierów posiadanych w danej chwili przez akcjonariuszy Spółki. Istnieje 

ryzyko, iż rynkowa wycena wartości akcji Emitenta będzie w sposób znaczący odbiegała 

od przewidywań zarówno Zarządu Spółki, jak i inwestorów biorących udział w obrocie.  
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WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

W 2016 roku Spółka prowadziła (kontynuowała) badania w zakresie rozwoju 

automatycznych systemów transakcyjnych do stosowania w handlu automatycznym 

(tzw. algo trading) instrumentami finansowymi, np. akcjami, kontraktami terminowymi, 

instrumentami pochodnymi, kontraktami różnic kursowych itd. Emitent ponadto będzie 

chciał się posiłkować w tym zakresie funduszami pochodzącymi z Programu 

Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. 

INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH 

W okresie, za który sporządzony jest niniejsze sprawozdanie, Spółka nie nabyła akcji 

własnych. 

INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

W 2016 roku Spółka nie korzystała z instrumentów finansowych w zakresie zmian cen, 

kredytowego, zakłóceń przepływów środków pieniężnych. 

INFORMACJA O POSIADANYCH ODDZIAŁACH (ZAKŁADACH) 

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów. 
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STOSOWANIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z 

przepisami Ustawy o rachunkowości. 

W dniu 17 lutego 2012 roku Zarząd spółki MBF Group S.A. przekazał raportem bieżącym 

EBI nr 8/2012 do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych 

przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 

293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 

2010 roku w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

NewConnect”. 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31 marca 2017 r.  
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Robert Krassowski 

Prezes Zarządu 
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