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Pociągnięcie do odpowiedzialności osób zarządzających i nadzorujących spółką OLS S.A

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 16 września 2013 roku odbyło
się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLS S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z RB 53/2013 Emitent
posiada w OLS S.A. 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, które stanowią 30% w kapitale
zakładowym oraz tyle samo w głosach na walnym zgromadzeniu OLS S.A.

Emitent informuje, że zgodnie z okazanym mu protokołem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OLS S.A. nie udzieliło
absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej oraz wszystkim członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2012.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OLS S.A. podjęło uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności
członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu z tytułu działania na szkodę spółki OLS S.A., a w szczególności działania
związane z wyprzedażą majątku spółki po rażąco zaniżonej cenie.

Walne Zgromadzenie OLS S.A. powołało uchwałą specjalnego pełnomocnika do dochodzenia roszczeń z tytułu działania na
szkodę tej spółki, związanych w szczególności z wyprzedażą jej majątku po rażąco zaniżonej cenie od byłych członków
organów spółki i podejmowania wszelkich niezbędnych w tym celu działań.

W drodze przeprowadzonego due dilligence w spółce OLS S.A. Emitent ustalił, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo
wyprowadzenia majątku tej spółki. W spółce pod firmą Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której OLS
S.A. posiada 49,00% udziałów powinny znajdować się wierzytelności w wysokości ok. 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion
dziewięćset tysięcy złotych). Szczegółowe badanie dokumentów w spółkach: OLS S.A. i Szybka Pożyczka Sp. z o.o. wykazało
brak ww. wierzytelności.

Dodatkowo do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia OLS S.A. poprzedni Zarząd, który został odwołany dnia 10 czerwca 2013
r., nie przygotował sprawozdania za okres od dnia powołania do dnia odbycia NWZ, sprawozdania z działalności Spółki za
okres od dnia 7 listopada 2012 r. do dnia odbycia NWZ, a także sprawozdania finansowego za 2012 r., a także nie przekazał
dokumentów niezbędnych do przygotowania tych sprawozdań nowemu Zarządowi, powołanemu dnia 10 czerwca 2013 roku.
Ponadto do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia OLS S.A. poprzednia Rada Nadzorcza nie przygotowała sprawozdania za
2012 r., a także nie przekazała dokumentów niezbędnych do przygotowania tych sprawozdań nowej Radzie Nadzorczej,
powołanej dnia 10 czerwca 2013 roku.

Wobec powyższego Emitent całkowicie aprobuje podjęcie ww. uchwał i będzie wspierał powołanego pełnomocnika celem
odzyskania wyprowadzonego majątku.

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".

Osoby reprezentujące spółkę:

Katarzyna Czub - Członek Zarządu
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