RAPORT ESPI 6/2019
Data: 11.05.2019
Temat: Zawarcie przez Emitenta aneksu do 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 10 maja
2019 roku zawarł ze spółką pod firmą Lofar AB („Lofar”) aneks do umowy z dnia 21
grudnia 2018r. 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 aneksie do umowie zostały dokonane następujące zmiany:
1. doręczenie przez Lofar, Emitentowi wyceny wartości Udziałów sporządzonej przez
renomowanego, niezależnego specjalistę specjalizującego się w szacowaniu wartości
udziałów musi nastąpić w terminie do dnia 31 maja 2019 roku;
2. przeprowadzenie przez Emitenta procesu due diligence spółki pod firmą Payment
and security solution World Wide AB oraz Ell Ess IPR AB musi nastąpić w terminie do
dnia 31 maja 2019 roku.
3. cesjonariusz oświadcza, że wynagrodzenie MMS wskazane w pkt 2 umowy zostanie
wypłacone do 31 maja 2019 roku
Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.

Osoba reprezentująca spółkę
Jan Vidar Hugsted
Prezes Zarządu

ESPI REPORT 6/2019
Date: 11/05/2019
Subject: Conclusion of an annex to the significant agreement by the Issuer

Legal basis: art. 17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and the EU
Council No. 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6
/ EC of the European Parliament and of the Council and Commission directive
2003/124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC (Journal of the EU.L No. 173, page
1) ("MAR")

The Management Board of MobiMedia Solution S.A. ("Issuer") hereby informs that on
May 10, 2019, it concluded with the company under the name Lofar AB ("Lofar") an
annex to the agreement of December 21, 2018. Datio in solutum ("Agreement"), under
which Lofar transferred to the Issuer the ownership of 500 shares in the share capital
of the Payments Security solution World Wide AB with its registered office in Göteborg
(Swedish registration number 559168-8378) with a total nominal value of PLN
50,000.00 Swedish crowns ("Shares").

In the annex to the contract, the following changes have been made:
1. delivery by Lofar, the Issuer of the valuation of Shares made by
a renowned, independent specialist specializing in the valuation of shares must take
place by 31 May 2019;
2. the Issuer's due diligence of the company under the name Payment and security
solution of World Wide AB and Ell Ess IPR AB must be completed by May 31, 2019.
3. the assignee declares that the MMS fee indicated in point 2 of the contract will be
paid by May 31, 2019

Other terms of the agreement remained unchanged.

A person representing the company
Jan Vidar Hugsted
CEO
***For information purposes only***

