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ZAWIADOMIENIE 
O ZMIANIE POSIADANIA AKCJI ORAZ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI 

MBF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U z 2005 r. nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami), działając w imieniu 

własnym, zawiadamiam: (1) Komisję Nadzoru Finansowego oraz (2) MBF Group Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) o zmianie posiadania liczby akcji oraz 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku 

alternatywnym NewConnect. 

Zmiana posiadania akcji Spółki dotyczy przekroczenia progu powyżej 10% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta (tj. zmiana, o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów). 

Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana jest rejestracją podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w związku z objęciem 150.000 akcji na okaziciela serii I. 

Przed ww. zmianą posiadałem 171.630 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 6,13% kapitału 

zakładowego Spółki uprawniających do 171.630 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

stanowiących 6,13% ogólnej liczby głosów. 

Po dokonaniu ww. zmiany posiadam 321.630 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 10,72% 

kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 321.630 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki stanowiących 10,72% ogólnej liczby głosów. 

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie informuję, że: 

a) nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; 

b) nie pozostaję w relacji, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy; 



c) nie zachodzą wobec mnie okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy, 

d) nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy 

o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o 

ofercie; 

e) łączna ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, do których jestem uprawniony, 

obliczony w sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie wynosi łącznie 

321.630, co stanowi 10,72% w ogólnej liczbie głosów. 

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam 

zbycia lub nabycia akcji Spółki. 
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