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Treść raportu:

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ zawiadamia, że w dniu 17
maja 2017 roku zawarł umowę nabycia akcji w spółce akcyjnej z branży e-commerce _"Umowa"_.

Na mocy wzmiankowanej Umowy Emitent nabył 27.000 _dwadzieścia siedem tysięcy_ akcji za kwotę
118.800,00 zł _sto osiemnaście tysięcy osiemset złotych_. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że
otrzymał informację od spółki zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
_"MBF-IK"_ w sprawie nabycia 35.000 _trzydzieści pięć tysięcy_ akcji wzmiankowanej spółki za kwotę
154.000,00 zł _sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych_.

Z uwagi na powyższe - łączna wielkość inwestycji wraz ze spółką zależną wynosi 62.000 _sześćdziesiąt
dwa tysiące_ akcji za łączną kwotę 272.800,00 zł _dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset
złotych_, co stanowi 8,06% udziału i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy nabywanej spółki.
Zakup akcji został w całości sfinansowany ze środków własnych spółek.

Strony zobowiązały się do nieudostępniania informacji o szczegółowej treści Umowy oraz danych
uzyskanych w związku z jej wykonywaniem _w tym danych identyfikujących przedmiot transakcji_, z
wyjątkiem informacji, których ujawnienie wymagane jest przepisami prawa.

Przedsiębiorstwo, którego akcje zostały kupione, działa w branży e-commerce oraz prowadzi nowoczesne
działania marketingowe. W ramach oferowanych usług firma m.in. analizuje bieżącą sytuację danej
działalności biznesowej oraz konstruuje strategię marketingową, w której doradza jak ją wdrożyć oraz
skoordynować z usługą i planem na sprzedaż.

Dodatkowo Spółka informuje, że niezależnie i bez bezpośredniego związku z ww. Umową, dokonano
zakupu 33.500 _trzydzieści trzy tysiące pięćset_ akcji przez dwa inne podmioty należące do Grupy MBF
za łączną kwotę 147.400 zł _sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta złotych_.

Zarząd oznajmia, że inwestycja Emitenta oraz spółki zależnej MBF-IK ma charakter średnioterminowy z
horyzontem wyjścia do 24 miesięcy. Zgodnie z zawartą Umową, wzmiankowana spółka winna być
wprowadzona na rynek alternatywny NewConnect w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
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