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Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF za III kwartał 2015 roku
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr
56/2015 z dn. 11 grudnia 2015 roku oraz § 4 ust. 6-8 Polityki informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich Grupy
Kapitałowej MBF, niniejszym w załączeniu prezentuje wyniki finansowe spółek powiązanych, stowarzyszonych i zależnych od
Emitenta, należących do Grupy Kapitałowej MBF.
Z uwagi na kryterium przejrzystości publikowanych danych - informacje i dane finansowe przedstawiono dla spółek, które
mają znaczący wpływ na końcowy wynik finansowy Emitenta. Pominięto wyniki spółek nie mających znaczenie dla Emitenta
lub spółek, które nie prowadzą bieżącej działalności operacyjnej. Raport sporządzono zgodnie ze stanem na koniec III
kwartału 2015 roku.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że załączona do raportu analiza wskaźnikowa nie zawiera kompletnej analizy finansowej i
handlowej oraz całościowej Grupy Kapitałowej MBF. Prezentacja została przygotowana przez Emitenta wyłącznie w celach
informacyjnych i w żadnym przypadku nie stanowi zaproszenia lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub
uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym ani też rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w
szczególności dotyczących papierów wartościowych MBF Group S.A. Przekazane w prezentacji dane finansowe zostały
przekazane w ramach raportów bieżących lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia
obowiązku informacyjnego nałożonego na MBF Group S.A. jako spółkę publiczną.
Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, iż Polityka informacyjna w zakresie relacji inwestorskich Grupy Kapitałowej MBF
ma na celu prawidłową komunikację Emitenta z uczestnikami rynku kapitałowego, w tym wgląd w wyniki finansowe i
wskaźniki ekonomiczne spółek powiązanych, stowarzyszonych i zależnych od Emitenta. Podstawową zasadą Polityki jest
zapewnienie równego dostępu do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji dotyczących Grupy Kapitałowej MBF.
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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