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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Nabycie udziałów w spółce Pretendo Sp. z o.o

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 18 października
2014 r. otrzymał podpisaną zwrotnie Umowę sprzedaży udziałów z dn. 3 października 2014 r., na mocy której Emitent
dokonał zakupu 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy spółki
pod firmą Pretendo Sp. z o.o.

Kupione udziały stanowią 41,31% w kapitale zakładowym oraz głosach na Zgromadzeniu wspólników nabywanej spółki.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka nie posiadała udziałów w
Pretendo Sp. z o.o.

Firma Pretendo Sp. z o.o. zajmuje się badaniem i analizą rynku tzw. wierzytelności trudnych oraz przeterminowanych
pożyczek i kredytów. W szczególności zaś: wierzytelności wobec osób fizycznych oraz spółek osobowych i kapitałowych
uznanych za nieściągalne, wierzytelności wobec dłużników, względem których ogłoszono upadłość lub oddalono wniosek o
ogłoszenie upadłości, wierzytelności kwestionowanych przez dłużnika co do zasady jak i wysokości. Z końcem 2014 roku -
wspólnie i przy wsparciu Emitenta - Predento Sp. z o.o. planuje uruchomić specjalistyczny portal aukcyjny, którego
przedmiotem będzie handel długiem od osób fizycznych i prawnych.

Emitent nie wyklucza dalszego zaangażowania kapitałowego w spółkę Pretendo Sp. z o.o. oraz bezpośredniego uczestnictwa
w zaprojektowaniu i wdrożeniu platformy aukcyjnej.

Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż dokonana transakcja stanowi realizację strategii polegającej na
konsekwentnym rozwoju działalności, jaką jest budowa Grupy Kapitałowej MBF, co w konsekwencji ma również wpływ na
sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 w zw. z §2 ust. 1 pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Katarzyna Czub - Prezes Zarządu
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