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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnych umów z producentem oprogramowania

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 18 lutego 2015 roku
otrzymał podpisane zwrotnie dwie umowy ramowe zawarte z podmiotem z branży IT ("Umowy") - producentem
oprogramowania dla firm, przedsiębiorstw i urzędów państwowych.

Kontrahent od ponad 25 lat zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie
podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi (urzędy pracy, biura powiatowe i in.). Firma ma w dorobku
kompletny zintegrowany system informatyczny umożliwiający w sposób kompleksowy prowadzenie biznesu (CRM,
controlling, analiza ekonomiczna, system księgowo-finansowy i in.)

Przedmiotem parafowanych Umów w szczególności jest:

a) świadczenie usług doradztwa i pośrednictwa w pozyskaniu kapitału na rzecz kontrahenta w kwocie ok. 1.000.000,00 zł
(jeden milion złotych),
b) rozbudowa portfela zleceń kontrahenta i organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi,
c) reprezentowanie kontrahenta przed podmiotami zainteresowanymi dofinansowaniem,
d) doradztwo związane z pozyskaniem kapitału w drodze emisji akcji lub obligacji oraz upublicznienia podmiotu.

Umowy zostały podpisane na czas nieokreślony. Każda ze stron może jedną z nich lub obie łącznie rozwiązać w drodze
oświadczenia pisemnego złożonego drugiej stronie. W przypadku rozwiązania Umowy przez Emitenta przed dniem jej
ukończenia Spółce nie przysługuje wynagrodzenie.

Strony solidarnie zobowiązały się do nieudostępniania informacji o szczegółowej treści Umów oraz danych uzyskanych w
związku z jej wykonywaniem, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie wymagane jest przepisami prawa.

Łączne wynagrodzenie z tytułu obydwu Umów wynosi: 602.700,00 zł (sześćset dwa tysiące siedemset złotych) brutto.
Umowy zostaną rozliczone do końca I kwartału 2015 roku. Strony nie wykluczają dalszej współpracy i zleceń dla Emitenta w
oparciu o przedmiotowe Umowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie wyklucza osobistego zaangażowania kapitałowego w podmiot. O stosownych
decyzjach oraz parametrach ewentualnej inwestycji Emitent będzie informował za pośrednictwem strony internetowej lub
raportu bieżącego EBI.

Zarząd MBF Group S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i
mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

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".

Osoby reprezentujące spółkę:

Robert Krassowski - Prezes Zarządu

Raporty EBI http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc...

1 z 2 2015-05-01 21:48



wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl
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