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Rekomendacja Zarządu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
Spółce oraz udzielenie absolutorium poprzedniemu Zarządowi
Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w związku z żądaniem Rady Nadzorczej
Emitenta - działającej na podstawie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych - dotyczącym umieszczenia w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 marca 2014 r. następujących spraw:
1. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego za szkodę wyrządzoną Mobile Factory
S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Łukasza Kuny za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. z siedzibą
w Warszawie;
3. Udzielenie członkowi Zarządu Radosławowi Paklikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012;
4. Udzielenie członkowi Zarządu Łukaszowi Kunie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2012.
- niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie: ZA przyjęciem uchwał w sprawie
wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego i Łukasza Kuny za szkodę wyrządzoną
Mobile Factory S.A. oraz PRZECIW udzieleniu absolutorium Radosławowi Paklikowskiemu i Łukaszowi Kunie z wykonywania
przez nich obowiązków członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012.
Uzasadnienie rekomendacji: w firmie Mobile Factory S.A. przeprowadzono dwie wewnętrzne kontrole, które zostały
dokonane przy wsparciu kancelarii prawnej oraz licencjonowanego doradcy podatkowego.
Pierwszy audyt zakończony w dn. 31 grudnia 2013 roku wykazał nieprawidłowości w prowadzeniu spraw przedsiębiorstwa
przez jego były zarząd, w osobach p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny. Szczególne niedopełnienia stwierdzono w
zakresie nierzetelnego prowadzenia dokumentacji Spółki oraz nierzetelnego rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
Dodatkowo p. Radosław Paklikowski i p. Łukasz Kuna do dnia publikacji niniejszego raportu nie dokonali zwrotu środków
pieniężnych, które to środki wypłacono kartą płatniczą należącą do Spółki.
Drugi audyt zakończony w dn. 6 lutego 2014 roku wykazał liczne naruszenia w zakresie: ochrony własności intelektualnej,
praw autorskich oraz nieuczciwej konkurencji. Istnieje podejrzenie celowego i zaplanowanego działania na szkodę Spółki. W
toku przeprowadzonej kontroli zgromadzono i zabezpieczono materiał dowodowy wskazujący na wyprowadzenie majątku
Spółki m.in. w postaci wyprodukowanych przez Emitenta aplikacji mobilnych.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wobec działań wymierzonych w dobre imię Spółki, nieuczciwych praktyk
rynkowych, wykorzystywania cudzej renomy, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, niedozwolonego naśladownictwa
produktów i wielu innych naruszeń, Zarząd Spółki powziął decyzję o skierowaniu pozwu wobec spółki prawa angielskiego
AppsWith.us Ltd oraz pozwów cywilnych wobec p. Radosława Paklikowskiego i p. Łukasza Kuny. Z uwagi na siedzibę firmy
AppsWith.us Ltd spór prowadzony będzie przed sądem angielskim.
Ponadto Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że wskazane powyżej okoliczności nie były wcześniej znane, wobec czego nie
były one także poddane badaniom ani wciągnięte do sprawozdań.
Zarząd Mobile Factory S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania dotyczą rozwoju spółki
i będą miały wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta.

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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