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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Istotna opinia prawna związana z podpisaną umową ugody

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 27/2015 z dn.

14 maja 2015 roku, informuje, że otrzymał opinię kancelarii prawnej w związku ze zleceniem wykonania profesjonalnej

oceny skutków podpisanej umowy ugody w dniu 14 maja 2015 roku ("Ugoda").

Celem opinii prawnej była m.in. odpowiedź na pytanie czy wzmiankowana umowa ugody stanowi właściwy sposób
kompleksowego i ostatecznego uregulowania między stronami istniejących między nimi zobowiązań ("Opinia").

Zarząd Emitenta przypomina, iż na mocy Ugody strony potwierdziły i złożyły stosowne oświadczenia skutkujące
wystąpieniem na dzień jej zawarcia wzajemnych wierzytelności na kwotę 4.045.000 zł (cztery miliony czterdzieści pięć
tysięcy złotych). Strony potwierdziły istnienie tych wierzytelności i w Ugodzie dokonały ich wzajemnego potrącenia oraz
oświadczyły, że w związku z tym uległy one całościowego umorzeniu (§ 3 ust. 1 i 2 Ugody). Jednocześnie strony zrzekły się
wszelkich roszczeń związanych z przedmiotem Ugody i zobowiązały się nie zgłaszać w przyszłości dodatkowych roszczeń w
tym zakresie (§ 4 Ugody).

Zgodnie z przedłożoną Spółce Opinią wskazuje ona, że podpisana przez strony w dn. 14 maja 2015 roku Ugoda została
zawarta zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. W skutek złożonych oświadczeń strony jednoznacznie
potwierdziły istnienie wierzytelności oraz postawiły je w stan natychmiastowej wymagalności, a następnie dokonały ich
prawidłowego potrącenia, wskutek czego uległy one całkowitemu umorzeniu. Jednocześnie we wnioskach do Opinii
wskazano, iż strony dokonały prawidłowego, kompleksowego i ostatecznego uregulowania wszelkich kwestii prawnych oraz
żadna ze stron nie jest zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń na rzecz drugiej, a wzajemne wierzytelności na skutek
potrącenia wygasły.

Ponadto Opinia stwierdza, że brak jest podstaw do kwestionowania ważności umowy objęcia akcji, a Spółka dokonała

zgodnego z przepisami prawa podwyższenia kapitału zakładowego, co zostało potwierdzone przez dokonanie przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS stosownych wpisów w rejestrze przedsiębiorców
– zarejestrowanie zmiany wysokości kapitału zakładowego do kwoty 4.200.000 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych).

Opinia prawna wykonana została na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz 121
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 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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