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Treść raportu:

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", Spółka"_ w nawiązaniu do Raportu
bieżącego ESPI nr 27/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2017 roku
Emitent zawarł aneks nr 2 do przedwstępnej umowy kompleksowej sprzedaży udziałów lub akcji, o której
mowa we wzmiankowanym raporcie.

Na mocy wzmiankowanego aneksu oraz w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce pod
firmą MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"MBF-IK"_, do którego doszło w
dniu 29 grudnia 2017 roku, Emitent wprowadził aportem do MBF-IK wszystkie posiadane udziały
poniższych spółek:

1. Kamea Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _365 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy,
za łączną kwotę 114.954 zł, tj. 314,93 zł za udział, stanowiących 17,89% udziału w kapitale zakładowym
spółki i głosach na zgromadzeniu wspólników_.

2. Rara Avis Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy _2.880 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, za łączną
kwotę 274.500 zł, tj. 95,31 zł za udział, stanowiących 42,14% udziału w kapitale zakładowym spółki i
głosach na zgromadzeniu wspólników_.

3. Pretendo Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie _91 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, za łączną
kwotę 2.626 zł, tj. 29,12 zł za udział, stanowiących 19,28% udziału w kapitale zakładowym spółki i
głosach na zgromadzeniu wspólników_.

4. Ursa Minor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _70 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, za
łączną kwotę 140.920 zł, tj. 2.012,86 zł za udział, stanowiących 35,00% udziału w kapitale zakładowym
spółki i głosach na zgromadzeniu wspólników_.

5. OLS S.A. z siedzibą we Wrocławiu _30.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, za łączną kwotę
121.200 zł, tj. 4,04 za akcję, stanowiących 30,00% udziału w kapitale zakładowym spółki i głosach na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy_.

Kwota wartości aktywów wprowadzonych aportem do spółki zależnej MBF-IK odpowiada kosztom nabycia
udziałów lub akcji, w związku z czym operacja nie będzie miała wpływu na wynik finansowy Spółki za
2017 rok.
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Zarząd Emitenta zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami zgromadzenia wspólników MBF-IK w zamian
za dokonany wkład Emitent objął w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MBF-IK 13.084 udziałów
o wartości nominalnej 50zł każdy. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Emitent posiada łącznie
15.436 udziałów, które stanowią 98,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu
wspólników. Emitent posiada pełną kontrolę nad spółką zależną MBF-IK i nadal będzie dokonywał pełnej
konsolidacji wyników.

W nawiązaniu do powyższego Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z wcześniej prezentowanym
stanowiskiem oraz w efekcie dokonania ww. operacji, Emitent zrezygnował z działalności inwestycyjnej,
która mogłaby podlegać regulacjom zawartym w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi _Dz. U. 2004 Nr 146 poz.
1546_, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującej od 4 czerwca ub.r. ustawy zmieniającej ustawę o
funduszach inwestycyjnych. Wdrożona decyzja ma na celu dostosowanie bieżącej działalności Spółki do
wymogów, o których mowa w ustawie.
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