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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w

ramach kapitału docelowego

Zarząd MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na swoim
posiedzeniu odbytym w dniu 17 lutego 2015 roku uchwałą nr 1/2015 wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego.

Zgodnie z powziętą wiadomością Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła uchwałę o następującej treści:

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu podjęcie przez
Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na podstawie
art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24
czerwca 2014 roku, tj. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.400.000 (jeden milion czterysta
tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.

2. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia rozmów i negocjacji z inwestorami instytucjonalnymi lub
firmami inwestycyjnymi, które zgłaszały lub zgłaszają możliwość objęcia akcji wyemitowanych w ramach kapitału
docelowego. W przypadku pozyskania inwestora Rada Nadzorcza oczekuje dodatkowo pisemnego uzasadnienia na
wyłączenie w całości praw poboru, które przysługują dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na złożenie wyemitowanych akcji w depozycie prowadzonym przez uprawnioną do tego
firmę inwestycyjną oraz na dematerializację akcji Spółki wyemitowanych na zasadach określonych w §7a Statutu Spółki.

4. Pozostałe zgody i upoważnienia, o których mowa w szczególności w § 7a Statutu Spółki wyrażone zostaną odrębnymi

uchwałami Rady Nadzorczej.

Jednocześnie w nawiązaniu do podjętej uchwały, Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie stosowne kroki w celu
przeprowadzenia rozmów w sprawie ewentualnego objęcia akcji, które miałyby być wyemitowane w ramach kapitału
docelowego.

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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