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spółka Mobile Factory S.A.

Rozpoczęcie działalności Wydziału ds. handlu algorytmicznego (algotrading)

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z przyjętą strategią
rozwoju, począwszy od II kwartału 2014 roku, tj. z dniem 1 kwietnia 2014 roku, działalność operacyjną rozpoczyna wydział
Emitenta odpowiedzialny za handel algorytmiczny. Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami działalność wydziału
opierać się będzie na trzech filarach:

1. Badania i rozwój. Prace koncepcyjne związane z analizą, budową i projektowaniem mechanicznych systemów
transakcyjnych i handlem algorytmicznym. Analizowane, projektowane i rozwijane systemów transakcyjnych dla rynków
giełdowych, towarowych i walutowych.

2. Automaty inwestycyjne na zamówienie. Projektowanie, tworzenie, testowanie i wdrażanie systemów transakcyjnych na
zamówienie i wg specyfikacji klienta (również w opcji z przekazaniem praw autorskich zleceniodawcom).

3. Inwestycje własne. Projektowanie, tworzenie, testowanie i wdrażanie autorskich systemów transakcyjnych do handlu na
własny rachunek. Handel instrumentami pochodnymi na rynkach regulowanych i OTC (Over-the-counter).

Na dzień sporządzania niniejszego raportu została zamknięta lista instrumentów finansowych, na których zostaną
przeprowadzone testy systemów transakcyjnych i są to: (a) kontrakty terminowe na indeks WIG20 i WIG30 - instrumenty
pochodne głównych indeksów giełdowych notowanych na rynku GPW w Warszawie, (b) EURUSD - para walutowa rynku
Forex,(c) E-Mini S&P 500 - instrument pochodny indeksu giełdowego amerykańskiej giełdy NYSE, (d) Gold Future -
instrument pochodny notowany na nowojorskiej giełdzie obrotu złotem CME COMEX. Wraz z rozwojem działalności
przewiduje się prace nad kolejnymi instrumentami finansowymi.

W ramach projektowania systemów transakcyjnych na zamówienie Spółka planuje projektowanie automatów na
indywidualne zamówienie klienta, a następnie oferowanie produktu w formie licencji, opłat abonamentowych na wyłączność
lub sprzedaż z przeniesieniem praw autorskich. Rolą Emitenta będzie zaimplementowanie logiki związanej z przekazaną
specyfikacją oraz procesem badania zachowania danego rynku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że uruchomienie inwestycji na własny rachunek odbędzie się nie wcześniej niż w
III kwartale 2014 roku, a Spółka poinformuje o tym fakcie w formie odrębnego raportu bieżącego. Odpowiednie regulacje
dotyczące takich inwestycji zostaną zawarte w wewnętrznym Regulaminie Inwestycyjnym regulującym nakład kapitałowy
oraz akceptowalny poziom ryzyka.

Mając na celu zapewnienie przejrzystości w funkcjonowaniu Wydziału ds. handlu algorytmicznego Spółka będzie publikowała
raporty z przeprowadzanych testów, a w przyszłości z inwestycji na własny rachunek, które będą integralną częścią raportów
kwartalnych i raportu rocznego Emitenta. Wykaz będzie zawierał m.in.: spis instrumentów finansowych, teoretyczne i
rzeczywiste stopy zwrotu oraz rynki finansowe, na których systemy transakcyjne są uruchomione lub testowane.

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


