Raport bieżący ESPI nr 18/2020, z dnia 3.09.2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Objęcie emisji akcji serii C Emitenta
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17.02.2020, raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia
26.03.2020, raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 27.08.2020 oraz raportu bieżącego nr 17/2020 z
dnia 3.09.2020 roku, Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj.
3.09.2020 roku Spółka zawarła z Maciejem Błasiakiem umowę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej
200.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej
0,10 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, za cenę emisyjną jednej akcji w
kwocie 0,10 zł i łączną cenę emisyjną w kwocie 20.000,00 zł. Umowa została zawarta, na warunkach
określonych w uchwałach nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia
27.08.2020 roku. Spółka ponadto informuje, iż wymagany wkład pieniężny na pokrycie akcji serii C
został wniesiony przez Macieja Błasiaka w całości.
Zarząd Spółki zwraca uwagę na fakt, iż emisja akcji serii C oraz wynikające z niej podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki staną się skuteczne z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 17/2020, z dnia 3.09.2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Otrzymanie deklaracji lock-up dotyczącej akcji Emitenta
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17.02.2020, raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia
26.03.2020 oraz raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 27.08.2020, Zarząd Examobile S.A. („Spółka”,
„Emitent”) informuje, iż w dniu 3.09.2020 roku do Spółki wpłynęła deklaracja Lock-up („Lock-up”) od
Macieja Błasiaka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
Na podstawie otrzymanej deklaracji Lock-Up, Maciej Błasiak zobowiązał się do ograniczenia
zbywalności w zakresie określonym Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile
S.A. z dnia 27.08.2020 r. („ZWZ”), następujących papierów wartościowych:
- posiadanych w dniu dzisiejszym oraz na dzieo 26 marca 2020 roku 420.100 akcji Examobile S.A.;
- 200.000 akcji Examobile S.A., które obejmie w ramach Emisji Akcji Serii C na podstawie Uchwał nr
19 i 20 ZWZ,
- 950.000 akcji Examobile S.A. Emisji Serii D, E, F, możliwych do wyemitowania i objęcia przez Macieja
Błasiaka na podstawie Uchwał nr 19 i 21 ZWZ, po zrealizowaniu warunków określonych w Uchwale
nr 19 ZWZ.
Zgodnie z treścią Lock-Up, wyżej określone zobowiązanie do niezbywania akcji Emitenta (z
wyłączeniem warunków zapisanych w uchwale nr 19 ZWZ), będzie obowiązywało do dnia w którym
cena akcji Examobile S.A. po raz pierwszy po dniu 27 sierpnia 2020 r. osiągnie cenę 6,00 zł za akcję,
przy czym nie krócej jednak niż do dnia upływu 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszej deklaracji (tj.
do dnia 3 września 2021 r.) i nie dłużej niż do dnia 1 sierpnia 2023 r.
Pełna treśd otrzymanej deklaracji Lock-Up znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 15/2020, z dnia 27.08.2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
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Tytuł: Wprowadzenie Programu Motywacyjnego, podwyższenie kapitału zakładowego oraz
upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17.02.2020 oraz raportu bieżącego nr 9/2020 z
dnia 26.03.2020, informujących o planowanych działaniach wynikających z zakooczenia przeglądu
opcji strategicznych w Spółce, Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu
27.08.2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie EXAMOBILE S.A. (ZWZ) podjęło uchwałę nr 19 o
wprowadzeniu Programu Motywacyjnego w Spółce. Celem umożliwienia realizacji Programu
Motywacyjnego, ZWZ podjęło również uchwałę nr 20 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii C wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwałę nr 21 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki
do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii D, E, F w ramach
kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany
Statutu Spółki.
Pełna treśd wyżej wymienionych uchwał podjętych przez ZWZ znajduje się w załączniku do
niniejszego raportu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 13/2020, z dnia 22.07.2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 2/2020 z dnia 22.01.2020 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 491063,18 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 9/2020, z dnia 26.03.2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Aktualizacja planowanych działao związanych z przeglądem opcji strategicznych
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17.02.2020 informującego o zakooczeniu
przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z
opublikowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych na swojej stronie internetowej
stanowiskiem odnośnie do działao planowanych przez Zarząd Spółki opisanych w raporcie bieżącym
nr 5/2020 z dnia 17.02.2020 r., podjął w dniu 26.03.2020 r. decyzję o aktualizacji i modyfikacji
planowanych działao związanych z przeglądem opcji strategicznych.
W związku z powyższym, Spółka planuje wdrożyd następujące działania:
- Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Examobile S.A. („WZA”) na którym zostaną
poddane pod głosowanie uchwały dotyczące przeprowadzenia emisji akcji („Nowa Emisja”)
kierowanej wyłącznie do Macieja Błasiaka, z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych
Akcjonariuszy, w łącznej wysokości 1.150.000 akcji, która zostanie podzielona na etapy realizowane
na następujących warunkach:
200.000 akcji Nowej Emisji, bezwarunkowo i niezwłocznie po uchwaleniu przez WZA,
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650.000 akcji Nowej Emisji, jeżeli kurs akcji Examobile S.A. osiągnie cenę 6,00 zł za akcję,
100.000 akcji Nowej Emisji, jeżeli kurs akcji Examobile S.A. osiągnie cenę 7,50 zł za akcję,
200.000 akcji Nowej Emisji, jeżeli kurs akcji Examobile S.A. osiągnie cenę 9,00 zł za akcję.
Wszystkie wyżej wymienione akcje Nowej Emisji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po spełnieniu
warunków opisanych powyżej zostaną objęte w cenie emisyjnej 0,10 zł akcję.
Program emisji akcji, na warunkach opisanych powyżej, ważny będzie do kooca 2024 roku (do kooca
2025 roku obejmujący akcje będzie miał czas na wykonanie nabytych praw). Po 2024 roku liczba akcji
w ramach niezrealizowanych etapów Nowej Emisji będzie pomniejszana o 10% każdego kolejnego
roku.
- Jeżeli wyżej opisane uchwały dotyczące Nowej Emisji zostaną przyjęte przez WZA, bez głosów
sprzeciwu, wszystkie akcje Nowej Emisji oraz aktualnie posiadane przez Macieja Błasiaka 420.100
akcji Examobile S.A., zostaną objęte umową ograniczenia zbywalności na rynku NewConnect
(„Umowa Lock-up”). Umowa Lock-up, będzie obowiązywała do dnia w którym kurs akcji Examobile
S.A. osiągnie cenę 6,00 zł za akcję, ale nie dłużej niż do kooca 2024 roku. Umowa Lock-up będzie
dotyczyła zakazu sprzedaży akcji na rynku NewConnect, ale będzie dopuszczała transakcje poza
rynkiem NewConnect, pod warunkiem, że nowy nabywca akcji przystąpi do Umowy Lock-up na takich
samych warunkach jak Maciej Błasiak. Umowa Lock-up i wszystkie wynikające z niej ograniczenia
zostanie automatycznie zakooczona, jeżeli zostanie ogłoszone wezwanie lub publiczna oferta zakupu
(na które Maciej Błasiak nie będzie odpowiadał sprzedażą akcji) na minimum 200.000 akcji
Examobile S.A. po cenie nie mniejszej niż 6,00 zł za akcję lub jeżeli Maciej Błasiak oświadczy, że
rezygnuje z prawa do obejmowania akcji pochodzących z niezrealizowanych etapów Nowej Emisji.
- W związku z powyższymi, istotnymi zmianami warunków Nowej Emisji, w porównaniu do informacji
przedstawionej w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 17.02.2020 roku, Zarząd odstępuje od
rekomendowania Radzie Nadzorczej wprowadzania ograniczeo dotyczących wysokości
wynagradzania i premiowania Zarządu.
- W związku z powyższymi zmianami, Zarząd na czas nieokreślony wstrzymuje decyzję dotyczącą
opracowania i wdrażania polityki dywidendy.
W ocenie Zarządu powyższe działania i obrana w związku z tym dalsza ścieżka rozwoju powinny w
dłuższym terminie pozytywnie wpłynąd na wzrost Examobile S.A. oraz pomóc utrzymad bezpieczną
sytuację finansową Emitenta. Spółka zastrzega, że osiągnięcie powyższych efektów powinno byd
możliwe wyłącznie w razie udanego wdrożenia i przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych
działao. Niezależnie od powyższego, Emitent przypomina, iż zgodnie z informacją przedstawioną w
raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 20.03.2020 roku, na bieżącą działalnośd, wyniki finansowe i
przyszłe perspektywy rozwoju Spółki mogą negatywnie wpływad skutki rozprzestrzeniania się
epidemii COVID-19.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 8/2020, z dnia 20.03.2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalnośd i wyniki finansowe Spółki
W nawiązaniu do zaleceo Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”)
informuje o wpływie skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 („Epidemia”) na działalnośd, wyniki
finansowe i perspektywy Emitenta.
Po przeprowadzeniu wstępnych analiz dostępnych danych, Zarząd informuje, że istnieje wysokie
prawdopodobieostwo, iż skutki COVID-19 wpływają aktualnie negatywnie i mogą wpływad
negatywnie w przyszłości na wyniki finansowe Examobile S.A. Zakres i skala wpływu w znacznej
mierze zależed będzie od okresu trwania Epidemii, obszaru na którym będzie występowała oraz
ograniczeo z nią związanych.
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Wprowadzenie w wielu miejscach na świecie ograniczeo społecznych związanych z COVID-19, ma
istotny wpływ na aktywnośd użytkowników produktów Spółki. Prawdopodobnie, zachowanie
użytkowników aplikacji z istotnej dla Spółki grupy Sport & Travel (w szczególności okolicznośd
pozostawania w domu oraz ograniczenia w transporcie i możliwościach przemieszczania się), może
znacząco zmniejszyd generowane przez te aplikacje przychody.
Na podstawie dostępnych aktualnie danych Spółka szacuje, że łączne przychody z aplikacji Ski Tracker
w miesiącu marcu 2020 roku z powodu ograniczeo wywołanych przez COVID-19 mogą byd około 50%
mniejsze niż w tym samym okresie roku ubiegłego.
Opublikowana kilka miesięcy temu aplikacja Bike Tracker, aktualnie rozwija się zgodnie z planem, a
jej udział w przychodach za miesiąc luty 2020 roku wynosił ok. 2% łącznych przychodów Spółki z tego
miesiąca. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami oraz ze względu na wstępną fazę rozwoju aplikacji
Bike Tracker, Emitent nie oczekuje, iż ten produkt w najbliższych miesiącach będzie stanowił znaczące
źródło przychodów Examobile S.A. Z uwagi na obecny niewielki udział tej aplikacji w sprzedaży Spółki,
ewentualny wpływ COVID-19 na przyszły rozwój i możliwości jej monetyzacji jest trudny do
oszacowania.
Spółka obserwuje również w większości posiadanych aplikacji, spadki wartości wielu istotnych
wskaźników monetyzacyjnych, w szczególności stawek reklamowych, liczby wyświetleo reklam,
instalacji wykonywanych przez nowych użytkowników, które zależnie od grup aplikacji i rodzaju
wskaźników, notują spadki od kilkunastu do kilkudziesięciu procent i bezpośrednio wpływają na
uzyskiwane przez Emitenta przychody.
Ze względu na fakt, iż załogę Spółki tworzy niewielki, kilkuosobowy zespół, istnieje również ryzyko
związane z wpływem ewentualnych ograniczeo lub zachorowao na COVID-19 na przyszłe możliwości
prowadzenia płynnej działalności operacyjnej przez Examobile S.A. Z informacji którymi dysponuje
Spółka, aktualnie wszystkie osoby współpracujące z Emitentem są zdrowe i realizują powierzone im
zadania. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje działania mające na celu zachowanie
szczególnej ostrożności w związku z przekazywanymi zaleceniami i wprowadzanymi ograniczeniami
wynikającymi z panującej Epidemii.
Pomimo znacznego ryzyka negatywnego wpływu skutków rozprzestrzeniania się COVID-19 na
działalnośd oraz wyniki finansowe Emitenta, Spółka informuje, że posiada zgromadzone znaczne
środki finansowe, dzięki którym będzie mogła prowadzid działalnośd operacyjną nawet w przypadku
istotnie przedłużającego się okresu występowania niekorzystnych dla Spółki czynników.
Powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzieo
sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym dokładny rozmiar wpływu skutków COVID-19
na działalnośd i wyniki finansowe Emitenta jest obecnie niemożliwy do precyzyjnego określenia oraz
uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Examobile S.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 5/2020, z dnia 17.02.2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Zakooczenie przeglądu opcji strategicznych
Zarząd EXAMOBILE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 lutego 2020 roku, podjął
decyzję o zakooczeniu przeglądu opcji strategicznych („Przegląd”), o którym Spółka informowała w
raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r.
W ramach Przeglądu, Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą EXAMOBILE S.A. dokonał analizy
różnych opcji strategicznych dalszego rozwoju Spółki, w tym w szczególności:
- Możliwości, potencjalnych korzyści, kosztów i ryzyk związanych z powołaniem nowych członków
Zarządu, w tym również nowego Prezesa Zarządu.
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- Opcji powołania obecnego składu Zarządu na kolejną kadencję, kontynuacji obecnego modelu
biznesowego wraz z jego potencjalną dynamizacją oraz przeprowadzenia emisji prywatnej kierowanej
do członków obecnego Zarządu (z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych Akcjonariuszy).
- Możliwości wdrożenia polityki dywidendy.
W wyniku Przeglądu przeprowadzonego przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki,
Zarząd planuje wdrożyd następujące działania:
- Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym zostanie poddana pod
głosowanie uchwała dotycząca przeprowadzenia prywatnej emisji akcji („Nowa Emisja”) kierowanej
do członków obecnego Zarządu z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych Akcjonariuszy w
wysokości 1.700.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostaną objęte w cenie
emisyjnej 0,25 zł akcję. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyd w wypłacie dywidendy począwszy od
wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki.
- Wszystkie akcje Nowej Emisji zostaną objęte umową ograniczenia zbywalności na rynku
NewConnect („Umowa Lock-up”) obowiązującą przez okres 2 lat od daty podjęcia przez WZA
EXAMOBILE S.A. uchwały o Nowej Emisji.
- Zarząd zarekomenduje Radzie Nadzorczej aby miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu Spółki
(wszystkich członków) przez okres 2 lat od daty zarejestrowania w KRS akcji Nowej Emisji nie
przekraczało dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
(ogłaszanego co miesiąc przez GUS) oraz ażeby Zarząd otrzymywał roczną premię uzależnioną od
wypracowanego przez Spółkę zysku netto, nieprzekraczającą jednak wartości 10% zysku netto.
- Zarząd Spółki opracuje politykę dywidendy i na jej podstawie będzie rekomendował WZA
zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 wypłatę dywidendy.
W ocenie Zarządu planowane działania i obrana w związku z tym dalsza ścieżka rozwoju pozwoli
zwiększyd dynamikę wzrostu EXAMOBILE S.A., utrzymad bezpieczną sytuację finansową Emitenta oraz
rozpocząd wdrażanie polityki dywidendy, co w konsekwencji powinno zabezpieczad interesy
akcjonariuszy Spółki w długim terminie. Spółka zastrzega, że osiągnięcie powyższych efektów
powinno byd możliwe wyłącznie w razie udanego wdrożenia i przeprowadzenia wszystkich działao
przyjętych przez Zarząd w wyniku Przeglądu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 3/2020, z dnia 23.01.2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Korekta raportu bieżącego nr 2/2020 - brak podpisu osób reprezentujących spółkę
W nawiązaniu do raportu nr 2/2020 z dnia 22.01.2020 roku, Zarząd EXAMOBILE S.A. informuje, iż z
przyczyn technicznych systemu ESPI raport został wysłany bez podpisu osób reprezentujących spółkę.
Poniżej korekta i powtórna treśd raportu:
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22.01.2020 roku pozyskał informację,
że w ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 12/2019 z dnia 22.08.2019 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 381243,93 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Raport bieżący ESPI nr 2/2020, z dnia 22.01.2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 12/2019 z dnia 22.08.2019 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 381243,93 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 1/2020, z dnia 16.01.2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) mając na uwadze kooczącą się w bieżącym roku kadencję
obecnego Zarządu Spółki informuje, iż w dniu 16.01.2020 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu
przeglądu opcji strategicznych dla EXAMOBILE S.A. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór
najkorzystniejszych rozwiązao prowadzących do długoterminowego rozwoju i wzrostu wartości
Spółki.
W ramach przeglądu, Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą EXAMOBILE S.A. będzie rozważał
różne opcje strategiczne, w tym m.in.:
- rekrutacja i powołanie nowych członków Zarządu, w tym również Prezesa Zarządu, których celem
będzie opracowanie i realizacja nowej strategii rozwoju Spółki,
- powołanie obecnego składu Zarządu na kolejną kadencję, kontynuacja obecnego modelu
biznesowego, jego potencjalna dynamizacja lub inne korekty oraz przeprowadzenie emisji prywatnej
kierowanej do członków obecnego Zarządu (z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych
Akcjonariuszy),
- opracowanie i wdrożenie polityki dywidendy,
- inne opcje nie obejmujące powyższych działao.
Zarząd będzie analizował możliwą realizację wybranych, spośród wskazanych wyżej opcji, łącznie lub
osobno, jak również nie podjęcie żadnych z wyżej wymienionych działao.
Na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne decyzje związane z wyborem przez Zarząd konkretnej
opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.
Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 12/2019, z dnia 22.08.2019
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 3/2019 z dnia 22.03.2019 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 373831,60 zł.
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Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 5/2019, z dnia 21.05.2019
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Zarząd EXAMOBILE S. A. informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od
Członka Rady Nadzorczej - Pana Macieja Żaka - o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Emitenta z dniem dzisiejszym tj. 21 maja 2019 roku. W przesłanym zawiadomieniu Pan
Maciej Żak nie podał przyczyn rezygnacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 3/2019, z dnia 22.03.2019
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 10/2018 z dnia 28.11.2018 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 328 376,81 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 10/2018, z dnia 28.11.2018
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 6/2018 z dnia 23.07.2018 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 289 327,68 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 6/2018, z dnia 23.07.2018
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
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Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 1/2018 z dnia 23.03.2018 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 215 550,67 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 1/2018, z dnia 23.03.2018
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 4/2017 z dnia 23.10.2017 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 228 749,86 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 4/2017, z dnia 23.10.2017
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 1/2017 z dnia 22 marca 2017 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 209 045,05 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 1/2017, z dnia 22.03.2017
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A.
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realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego
raportu bieżącego (ESPI nr 4/2016 z dnia 23 września 2016 roku) informującego o transakcjach
realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 200 920,78 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z
wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz
dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Raport bieżący ESPI nr 4/2016, z dnia 23.09.2016
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR
Tytuł: Transakcje na wartośd umowy znaczącej
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w
ramach współpracy z Kontrahentem, wartośd przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A. realizowanej
do tego Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego (EBI nr 4/2016 z dnia 22
marca 2016 roku) informującego o transakcjach realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę
201 320,98 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam dostarczanych przez system reklamowy
Kontrahenta, które są wyświetlane w produktach EXAMOBILE S.A. Kontrahent należy do
międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest światowym liderem branży reklamy na urządzenia
mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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