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11  WWssttęępp  

Przedstawione w niniejszym raporcie okresowym za I kwartał 2013 r. poniższe dane 

finansowe obejmują: 

� okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r., 

� dane porównywalne za analogiczny okres 2012 r. 

22  PPooddssttaawwoowwee  ddaannee  oo  EEmmiitteenncciiee  

TTaabbeellaa::  PPooddssttaawwoowwee  ddaannee  oo  EEmmiitteenncciiee  

Firma Mobile Factory S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj Polska 

Siedziba Wrocław 

Adres Al. Gen. Józefa Hallera 182/30 | 53-203 Wrocław 

Numer KRS 0000380468 

Oznaczenie Sądu 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 021480943 

NIP 8943018615 

Telefon +48 71 707 20 60 

Fax +48 71 707 23 51 

E-mail office@mobilefactory.pl 

Strona internetowa www.mobilefactory.pl 

 

Źródło: Emitent 

 

 

Aktualny skład Zarządu: 

Katarzyna Czub – Członek Zarządu 
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Aktualny skład Rady Nadzorczej: 

Rafał Harasimowicz – Członek Rady Nadzorczej 

Mariusz Witkowski – Członek Rady Nadzorczej 

33  KKaappiittaałł  zzaakkłłaaddoowwyy  

Kapitał zakładowy Spółki składa się z 42.000.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony) 

akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 

a) 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

c) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

d) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

e) 40.450.000 (słownie: czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

44  IInnffoorrmmaaccjjaa  oo  ssttrruukkttuurrzzee  aakkccjjoonnaarriiaattuu  eemmiitteennttaa,,  zzee  wwsskkaazzaanniieemm  

aakkccjjoonnaarriiuusszzyy  ppoossiiaaddaajjąąccyycchh,,  nnaa  ddzziieeńń  ppuubblliikkaaccjjii  rraappoorrttuu,,  ccoo  

nnaajjmmnniieejj  55%%  ggłłoossóóww  nnaa  WWaallnnyymm  ZZggrroommaaddzzeenniiuu  

TTaabbeellaa::  SSttrruukkttuurraa  aakkccjjoonnaarriiaattuu  

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji  % akcji Liczba głosów % głosów 

 1 Promosalons Polska Sp. z o.o. 28.100.000 66,90% 28.100.000 66,90% 

 2 Instytut Biznesu Sp. z o.o. 8.390.000 19,98% 8.390.000 19,98% 

 3 JW Investments Sp. z o.o. 3.636.000 8,66% 3.636.000 8,66% 

 4 Pozostali 1.874.000 4,46% 1.874.000 4,46% 

  Razem 42.000.000 100,00% 42.000.000 100,00% 

 

Źródło: Emitent 
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WWyykkrreess::  SSttrruukkttuurraa  aakkccjjoonnaa

Źródło: Emitent 

55  WWyybbrraannee  ddaannee  ffiinnaa

Poniższe tabele przedstawiają wybrane, jednostkowe dane finansowe z bilansu 

rachunku zysków i strat Emitenta 

z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku poprzedniego.

Zawarte w tabeli dane dotyczące 

biegłego rewidenta. 

 

 

  

Instytut Biznesu 

Sp. z o.o.

19,98%

JW Investments 

Sp. z o.o.

8,66%

Struktura akcjonariatu Mobile Factory S.A. 

 

aarriiaattuu  

aannssoowwee  zz  bbiillaannssuu  oorraazz  rraacchhuunnkkuu  zzyy

Poniższe tabele przedstawiają wybrane, jednostkowe dane finansowe z bilansu 

Emitenta sporządzone na dzień 31 marca 2013 roku wraz 

danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku poprzedniego. 

Zawarte w tabeli dane dotyczące I kwartału 2013 roku nie zostały zbadane przez 

 

Promosalons 

Polska Sp. z o.o.

66,90%

JW Investments 

Sp. z o.o.

8,66%

Pozostali

4,46%

Struktura akcjonariatu Mobile Factory S.A. 

(% głosów na WZ)

 

Strona 5 

 

yysskkóóww  ii  ssttrraatt  

Poniższe tabele przedstawiają wybrane, jednostkowe dane finansowe z bilansu oraz 

marca 2013 roku wraz 

nie zostały zbadane przez 

Promosalons 

Polska Sp. z o.o.

66,90%

Struktura akcjonariatu Mobile Factory S.A. 
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TTaabbeellaa::  WWyybbrraannee  ddaannee  zz  bbiillaannssuu  

  ( dane w tys. zł ) 

Bilans 
wg stanu na dzień 

31.03.2013r. 

wg stanu na dzień 

31.03.2012r. 

Kapitał własny 4.176 109 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 4.219 25 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 4 124 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 124 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 48 61 

Aktywa trwałe 0 20 

Aktywa obrotowe 4.224 152 

Aktywa / Pasywa razem 4.224 172 

 

Źródło: Emitent 

 

TTaabbeellaa::  WWyybbrraannee  ddaannee  zz  rraacchhuunnkkuu  zzyysskkóóww  ii  ssttrraatt  

  ( dane w tys. zł ) 

Rachunek Zysków i Strat 

Za okres 

od 01-01-2013 r. 
do 31-03-2013 r. 

Za okres 

od 01-01-2012 r. 
do 31-03-2012 r. 

Przychody netto ze sprzedaży 7 16 

Amortyzacja 0 3 

Zysk (strata) ze sprzedaży -13 -69 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 -69 

Zysk (strata) brutto -13 -69 

Zysk (strata) netto -13 -69 

 

Źródło: Emitent 
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66  DDooddaattkkoowwee  ddaannee,,  jjeeżżeellii  iicchh  uuwwzzggllęęddnniieenniiee  ww  rraappoorrcciiee  kkwwaarrttaallnnyymm  

jjeesstt  kkoonniieecczznnee  ddllaa  pprrzzeeddssttaawwiieenniiaa  aakkttuuaallnneejj  ssyyttuuaaccjjii  mmaajjąąttkkoowweejj  ii  

ffiinnaannssoowweejj  eemmiitteennttaa  ww  ssppoossóóbb  rrzzeetteellnnyy  ii  kkoommpplleettnnyy  

W opinii Zarządu Spółki rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji 

majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych. 

77  KKoommeennttaarrzz  ZZaarrzząądduu  nnaa  tteemmaatt  cczzyynnnniikkóóww  ii  zzddaarrzzeeńń,,  kkttóórree  mmiiaałłyy  

wwppłłyyww  nnaa  oossiiąąggnniięęttee  wwyynniikkii  ffiinnaannssoowwee  

W pierwszym kwartale 2013 roku Emitent osiągnął przychody w wysokości 7 tys. zł 

i odnotował stratę netto w wysokości 13 tys. zł. Śladowy wynik po stronie przychodów  

spowodowany był procesem zmian własnościowych i zarządczych zachodzących 

w Spółce. Zarząd Emitenta podkreśla, że jednocześnie doprowadzono do maksymalnego 

ograniczenia kosztów funkcjonowania Spółki, dzięki czemu w raportowanym okresie 

zminimalizowano obciążenie wyniku finansowego. 

Kluczowym wydarzeniem dla Spółki było uchwalenie podwyższenia kapitału 

zakładowego w Mobile Factory S.A. Miało to miejsce podczas obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dn. 17 stycznia 2013 roku (RB EBI 1/2013). 

W wyniku podjętej uchwały zdecydowano o podwyższeniu kapitału zakładowego o nie 

więcej niż 48.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E (w ramach subskrypcji 

prywatnej z wyłączeniem prawa poboru). Z rekomendacji Zarządu WZA uchwaliło cenę 

emisyjną na 10 gr. 

W wyniku subskrypcji akcji 4 marca 2013 roku ostatecznie przydzielono 40.450.000 

akcji serii E. Rejestracja zmian związanych z emisją i podwyższeniem kapitału 

zakładowego nastąpiła w dniu 14 marca 2013 roku (RB 17/2013). 

W efekcie powyższego kapitał zakładowy Spółki składa się obecnie z 42.000.000 

(słownie: czterdzieści dwa miliony) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy). Dzięki uplasowaniu w/w emisji istotnemu podwyższeniu uległ kapitał 

własny Emitenta, tj. do kwoty 4.176 tys. zł na koniec I kwartału 2013 r., co powinno 

mieć ogromny wpływ na przyszłość Spółki oraz wzrost przychodów ze sprzedaży 

w następnych kwartałach. Podwyższenie kapitału zakładowego zapewni Emitentowi 

stabilizację i pomoże skupić się na działalności operacyjnej. Firma pozyskała środki 

niezbędne do finansowania nowych projektów inwestycyjnych, o których Zarząd Mobile 

Factory S.A. informował w raportach bieżących EBI publikowanych już w II kwartale 

2013 roku (RB 24/2013, RB 28/2013). 
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Warto w tym miejscu zauważyć, że duża część akcji serii E została objęta przez obecnych 

właścicieli dobrowolnie zawartą umową o tymczasowym zakazie zbywalności (umowa 

typu „lock-up”). Umowy lock-up obowiązują do maja 2014 roku i posiadają opcję 

przedłużenia na kolejne miesiące (RB 21/2013, RB 26/2013, RB 29/2013). 

Oprócz podwyższenia kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie podjęło także 

kluczowe uchwały w zakresie odwołania całego dotychczasowego składu Rady 

Nadzorczej (RB EBI nr 2/2013). Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu 

w 2013 roku –  już w nowym składzie osobowym – wybrała Przewodniczącego, którym 

został Pan Robert Krassowski (RB EBI nr 4/2013). Robert Krassowski jest absolwentem 

Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania Informacją w Biznesie. 

Posiada tytuł magistra w specjalności E-Biznes oraz tytuły Bachelor of Arts i Master of 

Science nadane przez brytyjską uczelnię Oxford Brookes University. Specjalista analizy 

rentowności inwestycji w branży IT/ICT. W latach 2002-2011 pracował w sektorze 

telekomunikacyjnym, m.in. w Biurze Inwestycji Pionu Techniki PTK Centertel oraz 

w Departamencie Technologii Inwestycyjnych Grupy TP. 

88  IInnffoorrmmaaccjjaa  ZZaarrzząądduu  nnaa  tteemmaatt  aakkttyywwnnoośśccii,,  jjaakkąą  ppooddeejjmmoowwaałł  

ww  ookkrreessiiee  oobbjjęęttyymm  rraappoorrtteemm,,  ww  oobbsszzaarrzzee  rroozzwwoojjuu  pprroowwaaddzzoonneejj  

ddzziiaałłaallnnoośśccii  

Jak informował Zarząd Emitenta w raporcie za IV kwartał 2012 roku, aby ograniczyć 

ryzyko utraty bieżącej płynności finansowej, Zarząd zadecydował na początku 

IV kwartału 2012 r. o czasowym ograniczeniu zatrudnienia, aby móc skupić się na 

przygotowaniu Spółki do rozszerzenia profilu działalności oraz zgromadzenia środków 

finansowych, co zostało pozytywnie zatwierdzone decyzją Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. Ponieważ podjęte decyzje skutkowały brakiem rozwoju innowacyjności 

przedsiębiorstwa, dlatego I kwartał 2013 poświęcono na przygotowania do tzw. nowego 

otwarcia. Oznaczało to dla Zarządu podjęcie poszukiwań silnych kontrahentów, którzy 

zaangażowaliby się kapitałowo w rozwój Spółki, a jednocześnie udzieliliby wsparcia 

w zakresie budowy nowego portfela zamówień gwarantującego regularne przychody 

ze sprzedaży i tym samym zyski dla Spółki. 

Jednym z ważniejszych elementów zmian, które nastąpiły w związku z nowym 

otwarciem była rezygnacja dotychczasowego Zarządu Spółki, która miało miejsce 

w dniu 22 lutego 2013 roku. Z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Pan 

Radosław Paklikowski (RB EBI nr 11/2013), a Wiceprezesa Zarządu – Pan Łukasz Kuna 

(RB EBI nr 12/2013). Wcześniej, bo w dniu 15 lutego 2013 na stanowisko Członka 

Zarządu Rada Nadzorcza Emitenta powołała Panią Katarzynę Czub (RB EBI nr 6/2013), 
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która zajmuje to stanowisko do chwili publikacji niniejszego raportu. Dzięki temu – 

mimo poważnych zmian na stanowiskach kierowniczych – Spółka nie była w narażona 

na częściowy paraliż związany z brakiem osób zarządzających operacyjnie oraz 

reprezentujących ją zgodnie z zapisami Statutu. 

Po zmianach właścicielskich w Spółce oraz w Zarządzie i Radzie Nadzorczej 

przystąpiono do intensywnej pracy, której celem było poszukiwanie nowych 

kontrahentów w celu podpisania długofalowych umów na współpracę i wykonywanie 

aplikacji na urządzenia mobilne. Zarząd szczególnie aktywnie działał w obszarze 

nawiązania współdziałania z obecnymi większościowymi akcjonariuszami Emitenta. 

Celem takiej kooperacji byłoby wzajemne świadczenie usług oraz wymiana know-how. 

W ramach wymiany doświadczeń i wiedzy jedna ze stron (przekazujący) mógłby 

zobowiązać się do przekazania drugiej (odbiorcy) wiedzy technicznej lub organizacyjnej 

o charakterze poufnym lub tajnym, bezpośrednio użytecznej w działalności 

gospodarczej w zakresie określonym w umowie. Podpisanie wspomnianych umów 

finalizowane winno być w II kwartale 2013 roku. 

Ponadto w trosce o prawidłowość i jakość wypełniania obowiązków informacyjnych, 

w dniu 6 marca 2013 r. Zarząd Emitenta zawarł umowę o wykonywanie zadań 

Autoryzowanego Doradcy z podmiotem wpisywanym na listę Autoryzowanych 

Doradców: Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu (RB EBI nr 13/2013). 

Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałać ze Spółką m.in. 

w zakresie: wypełniania obowiązków informacyjnych, organizowania spotkań 

z inwestorami i akcjonariuszami oraz doradzania w zakresie dotyczącym 

funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym systemie 

obrotu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

99  SSttaannoowwiisskkoo  ZZaarrzząądduu  MMoobbiillee  FFaaccttoorryy  SS..AA..  ooddnnoośśnniiee  mmoożżlliiwwoośśccii  

rreeaalliizzoowwaanniiaa  ppuubblliikkoowwaannyycchh  pprrooggnnoozz  wwyynniikkóóww  nnaa  ddaannyy  rrookk  ww  

śśwwiieettllee  wwyynniikkóóww  zzaapprreezzeennttoowwaannyycchh  ww  ddaannyymm  rraappoorrcciiee  

kkwwaarrttaallnnyymm..  

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2013 rok. 
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1100  WWsskkaazzaanniiee  jjeeddnnoosstteekk  wwcchhooddzząąccyycchh  ww  sskkłłaadd  ggrruuppyy  kkaappiittaałłoowweejj  

eemmiitteennttaa  nnaa  oossttaattnnii  ddzziieeńń  ookkrreessuu  oobbjjęętteeggoo  rraappoorrtteemm  kkwwaarrttaallnnyymm  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada spółek 

zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 

1111  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  ggddyy  EEmmiitteenntt  ttwwoorrzzyy  GGrruuppęę  KKaappiittaałłoowwąą  ii  nniiee  

ssppoorrzząąddzzaa  sskkoonnssoolliiddoowwaannyycchh  sspprraawwoozzddaańń  ffiinnaannssoowwyycchh  ––  

wwsskkaazzaanniiee  pprrzzyycczzyynn  nniieessppoorrzząąddzzaanniiaa  ttaakkiicchh  sspprraawwoozzddaańń  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy 

kapitałowej, zatem nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

1122  PPooddssuummoowwaanniiee  ii  oośśwwiiaaddcczzeenniiee  ZZaarrzząądduu  

Raport Mobile Factory S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie 

z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznika nr 3 do 

Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (stan na dzień 15.04.2013 r.). 

 

 

 

 

W imieniu Zarządu, 

 

 

 

Katarzyna Czub 

Członek Zarządu 
Mobile Factory S.A. 


