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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Zwiększenie zaangażowania w spółce Vabun S.A. poprzez spółkę zależną MBF Inwestycje

Kapitałowe Sp. z o.o.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 roku
otrzymał od spółki zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("MBF-IK") informację o nabyciu
udziałów w spółce Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z powziętą informacją MBF-IK dokonała zakupu 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
co stanowi 5,33% w kapitale zakładowym oraz 3,20% głosów w zgromadzeniu akcjonariuszy Vabun S.A.

Niezależnie od powyższego zarząd Emitenta wskazuje, że posiada w spółce Vabun S.A. 1.250.000 (jeden milion dwieście
pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 27,78% w kapitale zakładowym oraz 16,64% głosów w
zgromadzeniu akcjonariuszy. Łącznie ze spółką zależną Emitent posiada 1.490.000 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 33,11% w kapitale zakładowym oraz 19,84% głosów w zgromadzeniu
akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza dalszego zaangażowania w firmę Vabun S.A., również poprzez swoje spółki zależne.

Firma Vabun S.A. jest właścicielem marki produkującej perfumy i kosmetyki. Obecnie spółka posiada gotowe receptury
trzech linii: Vabun Black, Vabun Gold oraz Vabun Sport. Oprócz perfum firma przygotowuje do sprzedaży serię kosmetyki dla
mężczyzn: żel pod prysznic, dezodorant i żel do golenia oraz rozpoczyna prace nad ofertą dla kobiet. W I połowie 2015 roku
Vabun S.A. podpisała kilka kluczowych umów na dystrybucję swoich produktów, o czym Emitent informował na stronie
internetowej lub stosownymi raportami bieżącymi EBI.

Zarząd MBF Group S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju Spółki i

będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.

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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