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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce powiązanej Rara Avis Sp. z o.o.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 2 października 2014 roku w spółce
powiązanej z Emitentem - Rara Avis Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach odbyło się w trybie art. 240 KSH Zwyczajne
Zgromadzenie Wspólników ("Zgromadzenie").

Podczas obrad Zgromadzenia podjęto m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączenie
prawa pierwszeństwa. Zgromadzenie jednogłośnie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy w Rara Avis Sp. z o.o. o
kwotę 96.500,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych, tj. z wysokości 13.500,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset)
złotych do wysokości 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 1.930 (tysiąc dziewięćset trzydzieści)
udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych każdy.

Emitent objął 1.590 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt) nowo utworzonych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł
(pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 79.500 (czterdzieści pięć tysięcy sześćset). Udziały w całości zostały pokryte
przez wszystkich wspólników wkładem pieniężnym.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podczas Zgromadzenia podjęto uchwałę w sprawie zmiany siedziby spółki na
miasto stołeczne Warszawa.

Podstawowym profilem działalności Rara Avis Sp. z o.o. są inwestycje alternatywne, tj. handel przedmiotami
kolekcjonerskimi, obrót dziełami sztuki oraz doradztwo w zakresie obrotu takimi dziełami ("art banking"). Firma posiada zbiór
numizmatów, monet, banknotów, wyrobów ze srebra, obrazów, artykułów filatelistycznych i in. W planach firmy jest
przygotowanie dedykowanej platformy internetowej i mobilnej wspierającej zarządzanie posiadanymi zasobami, aukcje
internetowe oraz handel elektroniczny. Dokapitalizowanie spółki spowoduje przyspieszenie prac nad narzędziami
informatycznymi oraz umożliwi jej dalszy dynamiczny rozwój.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, Emitent posiada w spółce Rara Avis Sp. z o.o. 1.722 (jeden tysiąc siedemset
dwadzieścia dwa) udziały, tj. 78,27% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
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