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Nabycie udziałów w spółce Rara Avis Sp. z o.o.
Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 grudnia
2013 r. Emitent dokonał zakupu 248 (dwustu czterdziestu ośmiu) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt
złotych) każdy spółki pod firmą Rara Avis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Rara Avis") za łączną cenę w wysokości
620.000,00 (sześćset dwadzieścia tysięcy) zł. Kupione udziały stanowią 91,85% w kapitale zakładowym oraz głosach na
zgromadzeniu wspólników nabywanej spółki.
Podstawowym profilem działalności Rara Avis są inwestycje alternatywne, tj. handel przedmiotami kolekcjonerskimi, obrót
dziełami sztuki oraz doradztwo w zakresie obrotu takimi dziełami (tzw. "art. banking"). Firma w swoim asortymencie posiada
bogatą ofertę numizmatów, monet i banknotów kolekcjonerskich, wyrobów ze srebra, obrazów, artykułów filatelistycznych i
wiele innych kolekcji. W planach firmy Rara Avis jest otwarcie domu aukcyjnego w Warszawie oraz przygotowanie
dedykowanej platformy internetowej i mobilnej wspierającej zarządzanie posiadanymi zasobami oraz handel elektroniczny.
Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że podpisał z Rara Avis list intencyjny, o którym informował w raporcie bieżącym
EBI 30/2013 z dn. 6 czerwca 2013 roku.
Zakup został sfinansowany ze środków własnych Emitenta, a spółka zostanie włączona pod kontrolę Wydziału ds. Inwestycji.
Łączna kwota transakcji za udziały została przez strony wynegocjowana i ustalona na podstawie aktywów posiadanych przez
Rara Avis przy czym dla papierów wartościowych notowanych na giełdzie przyjęto średni 100-sesyjny kurs rynkowy. Przy
wycenie transakcji strony wzięły także pod uwagę premię za pakiet większościowy.
Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż dokonana transakcja stanowi realizację strategii polegającej na
konsekwentnym rozwoju działalności, tj. budowie Grupy Kapitałowej Mobile Factory, co w konsekwencji ma również wpływ
na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 w zw. z §2 ust. 1 pkt 2a) 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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