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Nabycie udziałów w spółce Instytut Biznesu 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 3.800 (trzy tysiące osiemset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)
każdy spółki pod firmą Instytut Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (dalej: "Instytut Biznesu") za łączną cenę w
wysokości 1.767.000,00 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy) zł. Kupione udziały stanowią 34,23% w
kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników nabywanej spółki.

Instytut Biznesu prowadzi działalność doradczą i inwestycyjną na polskim rynku kapitałowym. Bierze udział w ofertach
pierwotnych i prywatnych. Pomaga w rozwoju ciekawych przedsięwzięć jako anioł biznesu poprzez zaangażowanie kapitałowe
w innowacyjne projekty gwarantujące wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Firma obecnie zaangażowana jest w dwa duże
projekty inwestycyjne:

- Rearden Technology S.A. - projekt i realizacja pierwszego uniwersalnego zegarka do smartphonów. Zegarek ma spełniać
trzy funkcje: zdrowia, rozrywki i ochrony. Użytkownik będzie mógł przy jego pomocy np. posłuchać muzyki, czy też
wykorzystać go jako tzw. urządzenie asystujące w trakcie uprawiania sportów (więcej o projekcie: www.rearden-
technology.com).

- Getbol Sp. z o.o. - projekt zakładający popularyzację, rozwój i produkcję programów telewizyjnych z tytułową dyscypliną
sportu. Getbol to dyscyplina oparta o grę w piłkę nożną jeden na jednego. Podstawy Getbolu zostały wymyślone w latach 90.
XX wieku, a zasady gry opracowano i opatentowano w 2002 roku. W 2005 roku w Polsce było 2 tysiące zawodników i 21
klubów uprawiających Getbol (więcej o projekcie: www.getbol.com).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Instytut Biznesu posiada na dzień publikacji raportu 8 390 000 akcji Emitenta, które
stanowią 19,98% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu akcjonariuszy Mobile Factory S.A.

Zakup został sfinansowany ze środków własnych Emitenta, a spółka zostanie włączona pod kontrolę Wydziału ds. Inwestycji.

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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