Subject: Conclusion of the significant agreement by the Issuer

Legal basis: article 17 section 1 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC
of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC (“MAR”)

The Management Board of the company under business name MobiMedia Solution S.A. (the “Issuer”),
hereby informs, that on December 31st, 2018 the Issuer has concluded with the company under
business name Lofar AB (the “Lofar”) the datio in solutum agreement (the “Agreement”), according to
which Lofar has transferred to the Issuer the ownership rights to 500 shares in the share capital of the
company under business name Payment and security solution World Wide AB with its registered seat
in Goteborg (Swedish register number 559168-8378), with the total nominal value amounted to SEK
50.000,00 (the “Shares”).
In the Agreement are defined the following suspensive conditions:
1. obligation to deliver by Lofar the valuation of the Shares to the Issuer until January 31st, 2019,
which will be prepared by a reputable and independent specialist, who specializes in the
valuation of the shares;
2. conduction by the Issuer the Payment and security solution World Wide AB with its registered
seat in Goteborg (Swedish register number 559168-8378) due diligence until January 31st,
2019, which shall end with the Issuer’s statement that its result are satisfactory.
The Agreement enters into force at the date of fulfilment abovementioned obligations. If any of the
abovementioned conditions will not fulfil, the Agreement shall be considered as not concluded.
The Agreement does not define any other conditions, nor does it provide any stipulated penalties.
The Issuer informs, that the Agreement indicates, that the Shares were transferred to the Issuer in the
performance of the commitments of Bardinoco Ltd, Global Direct Partners AB, Movio Media AB, Aitell
AB, Carraway AB, Anders Holmstedt, Athleticum Backa and Equity Dynamics AB, which were defined
in ESPI report 5/2017, ESPI report 7/2016 and ESPI report 12/2016.
The other terms and conditions of the Agreement do not differ from the terms and conditions
commonly used in this kind of agreements.
The acquisition of the Shares is the natural next step in the Issuer’s development in digital payment
solutions within the fintech industry. Moreover the acquisition of the Shares gives the Issuer access to
the components necessary to continue and finalize the adopted payment strategy in which the
company’s proprietary banking application is the foundation.
The conclusion of the Agreement results in, that the Issuer gains access to state-of-the-art technologies
and payment licenses that enable a rapid rollout in a multitude of European markets with a customer
offering of complete digital payment services including:





SEPA payments,
Global remittance
Mobile-based multi-currency payment applications
Blockchain based crypto currency

all migrated to and powered by the company’s proprietary platform.
Upon fulfilment of the abovementioned conditions and entry of the Agreement into force, the Issuer
plans to present its detailed roll-out plan and time schedule for this exciting next step in the Issuer’s
strategy towards becoming a prefered supplier of digital payment solutions, as well as stellar services
within identification, authentification and security, which are key areas in the post-GDPR universe of
digital payments.
According to results of the analysis, the Issuer has considered, that the value of the Agreement justifies
the classification of information about its conclusion as confidential information within the meaning
of article 17 section 1 of MAR.

On behalf of the Issuer
Jan Vidar Hugsted
The President of the Management Board

Temat: Zawarcie przez Emitenta istotnej umowy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.
Urz. UE.L Nr 173, str. 1) („MAR”)

Zarząd MobiMedia Solution S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku
zawarł ze spółką pod firmą Lofar AB („Lofar”) umowę datio in solutum („Umowa”), na podstawie której
Lofar przeniósł na rzecz Emitenta prawo własności 500 udziałów w kapitale zakładowym Payment and
security solution World Wide AB z siedzibą w Göteborgu (szwedzki numer rejestrowy 559168-8378) o
łącznej wartości nominalnej 50.000,00 koron szwedzkich („Udziały”).
W Umowie zostały określone następujące warunki zawieszające:
1. doręczenie przez Lofar, Emitentowi wyceny wartości Udziałów sporządzonej przez
renomowanego, niezależnego specjalistę specjalizującego się w szacowaniu wartości udziałów
w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku;
2. przeprowadzenie przez Emitenta procesu due diligence spółki pod firmą Payment and security
solution World Wide AB z siedzibą w Göteborgu (szwedzki numer rejestrowy 559168-8378) w
terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku, który powinien zakończyć satysfakcjonującymi
wynikami dla Emitenta.
Umowa wchodzi w życie z chwilą ziszczenia się powyżej wskazanych warunków. W przypadku
nieziszczenia się któregokolwiek z powyżej wskazanych warunków, Umowa uznana będzie za
niezawartą.
Umowa nie zawiera innych warunków, a także nie przewiduje kar umownych.
Emitent jednocześnie informuje, że z Umowy wynika, iż Udziały zostały przeniesione na rzecz Emitenta
w wykonaniu zobowiązań Bardinoco Ltd, Global Direct Partners AB, Movio Media AB, Aitellu AB,
Carraway AB, Andersa Holmstedt, Athleticum Backa oraz Equity Dynamics AB, o których mowa w
raportach ESPI 5/2017, ESPI 7/2016 oraz ESPI 12/2016.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu
umowach.
Nabycie Udziałów, o którym mowa powyżej, jest kolejnym krokiem w rozwoju Emitenta w zakresie
cyfrowych rozwiązań płatniczych z segmentu Fintech. Ponadto nabycie przez Emitenta Udziałów
zapewni dostęp do komponentów niezbędnych do kontynuowania i sfinalizowania przyjętej strategii
płatności, w ramach której fundamentalnym elementem jest dedykowana aplikacja bankowa.
Zawarcie Umowy skutkuje również uzyskaniem przez Emitenta dostępu do najnowocześniejszych
technologii i licencji płatniczych, które umożliwiają szybkie wdrożenie oferowanych klientom na wielu
rynkach europejskich kompletnych cyfrowych usług płatniczych, w tym:





płatności SEPA,
globalnych przekazów,
aplikacji mobilnych umożliwiających wielowalutowe płatności,
krypto waluty na bazie blockchain,

które są obsługiwane przez dedykowaną platformę.
Po ziszczeniu się powyżej wskazanych warunków i wejściu w życie Umowy, Emitent przedstawi
szczegółowy plan wdrożenia i harmonogram dalszego rozwoju, mający na celu uzyskanie statusu
preferowanego dostawcy cyfrowych rozwiązań płatniczych, a także usług związanych z identyfikacją,
uwierzytelnianiem oraz bezpieczeństwem, będących kluczowymi obszarami w świecie płatności
cyfrowych po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 679/2016 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L
Nr 119, str. 1).
W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że wartość Umowy uzasadnia zakwalifikowanie
informacji o jej zawarciu, jako informacji poufnej w rozumieniu artykułu 17 ust. 1 MAR.

Osoba reprezentująca Emitenta
Jan Vidar Hugsted
Prezes Zarządu

