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spółka MBF Group Spółka Akcyjna

Postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie OLS SA

Zarząd MBF Group SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, w nawiązaniu do RB EBI 54/2013 z dnia 16
września 2013 roku, iż w dniu 10 maja 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział
Gospodarczy w sprawie wniosku Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Szybka Pożyczka").

Postanowienie wydano na skutek apelacji złożonej przez OLS SA z siedzibą we Wrocławiu ("OLS") od orzeczenia Sądu
Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2013 roku. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w dniu 10
kwietnia 2014 roku postanowił uchylić postanowienie Sądu Rejonowego i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zgodził się z argumentacją OLS i uwzględnił apelację, co obligowało do uchylenia zaskarżonego
postanowienia i przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. Zgodnie z orzeczeniem i wywodem
Sądu Okręgowego, sąd niższej instancji powinien uwzględnić, że zmiany własnościowe w firmie Szybka Pożyczka były
czynnościami prawnie nieważnymi, co powoduje, że kolejne osoby i podmioty nie mogły udziałami tej spółki skutecznie
rozporządzać.

Zarząd Emitenta przypomina, że przedmiotem trwającego sporu jest podejrzenie działania na szkodę OLS, a w szczególności
działania związanego z wyprzedażą majątku OLS po rażąco zaniżonej cenie (m.in. udziały Szybka Pożyczka) i pociągnięcia do
odpowiedzialności z tego tytułu ówczesnych: członków Rady Nadzorczej i członka Zarządu. Wartość sporu wynosi co
najmniej 1.900.000,00 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) złotych.

Emitent posiada w spółce OLS 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.

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

wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl


