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Założenie spółki celowej Y-Mobile Games Sp. z o.o.
Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 2 października 2013 r. została
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, spółka pod firmą Y-Mobile Games Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
Kapitał zakładowy Y-Mobile Games Sp. z o.o. wynosi 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.200
(słownie: tysiąc dwieście) równych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. Emitent objął
w nowo założonej spółce 800 (słownie: osiemset) udziałów, co stanowi 66,66% w kapitale zakładowym oraz 66,66% głosów
na zgromadzeniu wspólników.
Pierwszym etapem w działalności Y-Mobile Games Sp. z o.o. będzie stworzenie niezależnego studia deweloperskiego
specjalizującego się w produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, smartfony, tablety).
Przedmiotem działalności spółki będzie projektowanie, tworzenie oraz wprowadzenie gier na rynek urządzeń mobilnych, w
tym gier społecznościowych, reklamowych i marketingowych (advergames). Przewiduje się, że gry będą dystrybuowane przez
dedykowane centra dystrybucji aplikacji mobilnych: (a) App Store, (b) Android Market, (c) Windows Phone Marketplace.
Objęcie udziałów zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta i związane jest z przedstawionymi planami (RB
51/2013) odnośnie budowy grupy kapitałowej, w której Spółka będzie pełniła funkcję podmiotu holdingowego scalającego
wszystkie prowadzone przedsięwzięcia.
Emitent nie wyklucza dodatkowego zaangażowania kapitałowego w nowo powołaną spółkę. Firma Y-Mobile Games Sp. z o.o.
zostanie włączona pod nadzór Wydziału ds. Aplikacji Mobilnych.
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: 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".
Osoby reprezentujące spółkę:
Katarzyna Czub - Członek Zarządu
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