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MBF Group Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy handlowej z siecią Drogerie Polskie przez spółkę powiązaną Vabun
S.A.
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 6 października 2015 roku
powziął informację od spółki powiązanej Vabun S.A. z siedzibą w Warszawie ("Vabun") o podpisaniu umowy handlowej z
firmą Błysk Sp. z o.o. ("Umowa") - właścicielem marki Drogerie Polskie.
Zgodnie z otrzymaną wiadomością, wzmiankowana Umowa reguluje brzegowe warunki w zakresie współpracy handlowej, tj.
zasad promocji i sprzedaży wyrobów perfumeryjnych oraz kosmetyków wyprodukowanych lub dostarczonych przez Vabun.
Umowa stanowi bezpośrednie wsparcie handlowe w dystrybucji wymienionych produktów.
Drogerie Polskie to najszybciej rozwijająca się ogólnopolska sieć drogeryjna w Polsce. Głównym celem jest zintegrowanie
pod jednym szyldem niezależnego rynku drogeryjnego i stworzenie czołowej polskiej sieci drogeryjnej. Drogerie Polskie
obecne są na rynku od czterech lat. W tym czasie udało się zbudować sieć ponad 300 sklepów drogeryjnych, a przede
wszystkim stworzyć rozpoznawalną markę wśród klientów. Celem właścicieli marki jest zbudowanie do końca 2015 roku sieci
liczącej co najmniej 500 sklepów.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W ocenie Emitenta szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów
rynkowych przyjętych przy tego rodzaju umowach.
Emitent 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. Spółka nie wyklucza
dalszego zaangażowania w firmę, również poprzez swoje spółki zależne.
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".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu
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