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spółka Mobile Factory S.A.

Rekomendacja Zarządu w sprawie uchwały o scaleniu akcji Spółki

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 27 stycznia
2014 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje on Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, zwołanemu
na dzień 29 stycznia 2014 roku, przyjęcie uchwały w przedmiocie scalenia akcji Spółki w stosunku 25:1 (dalej: "Uchwała").

W uzasadnieniu Uchwały Zarząd Emitenta wskazuje, że:

1. akcje Spółki mają niską wartość nominalną,
2. notowania akcji Spółki na rynku NewConnect powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej
wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy
utrzymywał się poniżej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),
3. zaistniała sytuacja nie jest korzystna dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku, ani też dla interesów
akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki,
4. zakończono proces reorganizacji Spółki w zakresie bieżącej działalności i procesów biznesowych,
5. działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, operatora i nadzorcy rynku NewConnect, zachęcają do
przeprowadzania operacji scalenia akcji, celem wyeliminowania z obrotu spółek groszowych.

Z uwagi na powyższe oraz dążąc do wyeliminowania wymienionych negatywnych czynników Zarząd Emitenta rekomenduje
przyjęcie wzmiankowanej Uchwały.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż rozpoczął negocjacje z obecnymi akcjonariuszami Spółki w sprawie podpisania
umowy dotyczącej obsługi scalenia, tj. w zakresie uzupełnienia niedoborów scaleniowych akcji (tzw. resztówek).
Uzupełnienie niedoborów scaleniowych zostałoby dokonane przez wybranego akcjonariusza zgodnie z procedurami
określonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Po zawarciu umowy będzie ona automatycznie
rozwiązana, w przypadku niedokonania przez Emitenta procesu scalenia akcji do 31.12.2014 r. lub w sytuacji niepodjęcia
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w przedmiocie scalenia akcji i zmiany Statutu Spółki.

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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