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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy nabycia aktywów przez spółkę zależną MBF Inwestycje Kapitałowe

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2015 roku otrzymał

informację od spółki zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("MBF-IK") w sprawie nabycia

aktywów o istotnej wartości ("Umowa").

Zgodnie z otrzymaną informacją przedmiotowa Umowa dotyczy nabycia 76.630 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset
trzydzieści) akcji za łączną cenę w wysokości 459.780,00 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt
złotych i zero groszy), co stanowi 1,53% udziałów i głosów na walnych zgromadzeniu.

Przedsiębiorstwo, którego akcje zostały zakupione, działa w branży ekologii i ochrony środowiska. Firma zajmuje się między
innymi zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz rekultywacją terenów zdegradowanych i składowisk. Celem
nadrzędnym prowadzenia procesów rekultywacji jest minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na
środowisko i polega na nadaniu lub przywróceniu gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub
przyrodniczych. Istotą rekultywacji składowisk odpadów jest stworzenie, poprzez odpowiednie zabiegi techniczne i
uprawowe, warunków do przywrócenia zdegradowanemu środowisku warunków użytkowych i krajobrazowych.

Przedmiotowa firma działa czynnie na terenie południa Polski ze szczególnym uwzględnieniem województw: lubuskiego,
dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W zakresie swojej działalności w 2014 roku współpracowała z 42
oczyszczalniami ścieków. Przychody za ostatni rok obrotowy wyniosły 5,2 mln PLN, a zysk netto 1,1 mln PLN. Wypracowany
zysk niemal w całości został przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy. W 2015 roku zakłada się, że wynik finansowy
będzie wyższy o kilka punktów procentowych, a zysk zostanie ponownie przeznaczony na dywidendę.

Z chwilą zawarcia Umowy na MBF-IK przeniesione zostały wszelkie prawa własności akcji oraz wydano do nich odcinek
zbiorowy (zgodnie z art. 921[12] Kodeku cywilnego w związku z art. 2 Kodeksu spółek handlowych).

Zarząd MBF Group S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju spółki
zależnej, a przez to także Emitenta i będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Spółki. Dodatkowo Zarząd Emitenta

przypomina, że począwszy od raportu za II kw. 2015 r. ze względu rozpoczęcie działalności przez MBF Inwestycje
Kapitałowe Sp. z o.o., Spółka zamierza publikować raporty okresowe skonsolidowane, które będą zawierały raporty
jednostkowe zgodnie z §5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

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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