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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", Spółka"_ informuje, że w dniu 23
listopada 2017 roku otrzymał zwrotnie podpisane 2 _dwie_ umowy sprzedaży udziałów spóki pod firmą
Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy _"Luxury Trade"_.
Zgodnie z postanowieniami pierwszej umowy sprzedaży Emitent dokonał zbycia 56 udziałów w cenie
12,50 zł za 1 udział, tj. za łączną kwotę 700 zł. Zgodnie z postanowieniami drugiej umowy sprzedaży
Emitent dokonał zbycia 152 udziałów w cenie 12,50 zł za 1 udział, tj. za łączną kwotę 1.900 zł. Łącznie
na mocy wzmiankowanych umów sprzedaży Emitent posiada obecnie 800 udziałów, które stanowią
33,33% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Luxury Trade.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o zmianie strategii działalności spółki powiązanej Luxury Trade,
która bezpośrednio związana jest ze zmianami właścicielskimi tej firmy wynikającymi ze sfinalizowaniem
ww. wielostronnych umów sprzedaży udziałów. Pozostali dwaj wspólnicy spółki posiadają po 800 udziałów
każdy, które stanowią 33,33% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników
Luxury Trade.
Zgodnie z otrzymanymi od zarządu informacjami - firma niezwłocznie rozpoczęła działalność związana z
organizacją, wsparciem prawnym, pośrednictwem, consultingiem oraz bezpośrednio importem węgla
kamiennego z Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem surowca pochodzącego z
Kuźnieckiego Okręgu Węglowego, do odbiorców z Polski. Dodatkowo bezzwłocznie przystąpiono do
działalności związanej z organizacją, wsparciem oraz pośrednictwem w imporcie oraz obrocie olejem
rzepakowych, którego producentem jest spółka nalężąca do Cargill Incorporated z siedzibą w Minneapolis
w Stanach Zjednoczonych.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż preferencyjna cena nabycia udziałów Luxury Trade przez
nowych wspólników wynika z faktu wprowadzenia przed nich do spółki kluczowego know-how oraz
strategicznych kontrahentów m.in. z terenu Federacji Rosyjskiej, Stanów Zjednoczonych i Węgier.
Powyższe doprowadziło już w pierwszych dniach od zmian właścicielskich do podpisania przez Luxury
Trade kilku umów pośrednictwa importu węgla kamiennego oraz pośrednictwa sprzedaży oleju
rzepakowego.
Z informacji uzyskanych od Luxury Trade wstępne szacowany zysk netto spółki w 2018 roku może
wynieść ok. 1.800.000 złotych, przy czym zastrzegając, że wiążące prognozy finansowe mogą zostać
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przekazane dopiero po wynikach osiągniętych po pierwszym półroczu 2018 roku.
Wszelkie dodatkowe informacje Emitent będzie przekazywać za pomocą strony internetowej za
pośrednictwem raportów bieżących ESPI/EBI.
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