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11  WWssttęępp  

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

finansowe obejmują: 

� okres od 01 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 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: 

Patryk Prelewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Anna Mamrowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

Michał Łączykowski - Członek 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 Pozostali 5.510.000 13,12% 5.510.000 13,12% 

  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 

Pozostali

13,12%

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 30 czerwca

danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku poprzedniego. 

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

 

Promosalons 

Polska Sp. z o.o.

66,90%

Instytut Biznesu 

Sp. z o.o.

19,98%

Pozostali

13,12%

Struktura akcjonariatu Mobile Factory S.A.
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yysskkóóww  ii  ssttrraatt  

Poniższe tabele przedstawiają wybrane, jednostkowe dane finansowe z bilansu oraz 

czerwca 2013 roku wraz 

nie zostały zbadane przez 

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

  ( dane w tys. zł ) 

Bilans 
wg stanu na dzień 

30.06.2013r. 

wg stanu na dzień 

30.06.2012r. 

Kapitał własny 3.975 97 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 3.830 33 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 444 61 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40 61 

Zobowiązania długoterminowe 0 2 

Zobowiązania krótkoterminowe 310 24 

Aktywa trwałe 0 18 

Aktywa obrotowe 4.285 103 

Aktywa / Pasywa razem 4.285 121 

 

Źródło: Emitent 

 

TTaabbeellaa::  WWyybbrraannee  ddaannee  zz  rraacchhuunnkkuu  zzyysskkóóww  ii  ssttrraatt  

  ( dane w tys zł ) 

Rachunek Zysków i Strat 

2013Q2 2012Q2 Narastająco Narastająco 

od 01.04.2013 od 01.04.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 

do 30.06.2013 do 30.06.2012 do 30.06.2013 do 30.06.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 205 25 212 41 

Amortyzacja 0 3 0 6 

Zysk (strata) ze sprzedaży -7 -64 -20 -133 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 -64 -20 -133 

Zysk (strata) brutto -8 -64 -21 -133 

Zysk (strata) netto -9 -65 -22 -134 

 

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 okresie II kwartału 2013 roku Spółka uzyskała 205 tys. zł przychodów ze sprzedaży 

w porównaniu do 25 tys. zł tego samego okresu 2012 roku. Strata netto wyniosła 9 tys. 

zł, przy czym w II kwartale 2012 roku strata netto osiągnęła poziom 65 tys. zł. 

W okresie pierwszego półrocza 2013 roku Emitent wypracował 212 tys. zł przychodów 

netto ze sprzedaży, przy 41 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Strata 

netto w okresie I-II kwartał 2013 roku wyniosła 22 tys. zł, przy czym w tym samym 

okresie poprzedniego roku strata wynosiła 134 tys. zł. 

Istotny wzrost przychodów był wynikiem kroków podjętych przez Spółkę mających na 

celu przywrócenie bieżącej działalności operacyjnej oraz świadczenie usług w zakresie 

doradztwa w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji mobilnych. Zarząd Mobile Factory S.A. 

pragnie również zwrócić uwagę na poprawę wyników finansowych, w szczególności na 

poziomie wyniku netto. Niższa strata netto to zasługa większej dbałości o koszty 

prowadzonej działalności, radykalne cięcia niepotrzebnych wydatków oraz 

optymalizacja procesów biznesowych. Wszystko to pozwoliło zmniejszyć obciążenie 

wyniku finansowego i daje realną nadzieję na pojawienie się zysków już w III kwartale 

2013 roku. 

W celu zwiększenia dywersyfikacji przychodów ze sprzedaży, w II kwartale 2013 roku 

Zarząd Spółki podpisał dwa listy intencyjne dotyczące wzajemnej współpracy. Pierwszy 

z nich został zawarty z Planet Soft S.A. – spółką notowaną na rynku alternatywnym 

NewConnect (RB EBI 25/2013). W ramach nawiązanej współpracy Planet Soft S.A. 

udostępni do sprzedaży swoje produkty na zasadzie dystrybucji oraz będzie świadczył 

usługi doradcze w zakresie marketingu. Mobile Factory S.A. zaoferował wsparcie w 

zakresie tworzenia oprogramowania na platformy mobilne oraz tzw. cross-selling 

produktów. Drugi z listów podpisany został z Rara Avis Sp. z o.o. (RB EBI 30/2013). 

Zgodnie z treścią listu, jego sygnatariusze uregulują zasady przyszłej współpracy przy 

czym nie wyklucza się zaangażowania właścicielskiego Emitenta w spółkę. 
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88  IInnffoorrmmaaccjjaa  ZZaarrzząądduu  nnaa  tteemmaatt  aakkttyywwnnoośśccii,,  jjaakkąą  ppooddeejjmmoowwaałł  

ww  ookkrreessiiee  oobbjjęęttyymm  rraappoorrtteemm,,  ww  oobbsszzaarrzzee  rroozzwwoojjuu  pprroowwaaddzzoonneejj  

ddzziiaałłaallnnoośśccii  

W dniu 22 kwietnia 2013 roku spółka podpisała umowę ramową z firmą „Promosalons 

Polska” Sp. z o.o. (RB EBI 20/2013). Przedmiotem umowy jest współpraca w 

opracowaniu i wdrożeniu aplikacji mobilnych dla klientów biznesowych pochodzących z 

Europy Zachodniej. Umowa została podpisana na okres 2 lat z opcją jej wcześniejszego 

rozwiązania lub przedłużenia. Z uwagi na podjętą współpracę oraz atrakcyjność biznesu 

prowadzonego przez „Promosalons Polska” Sp. z o.o., Zarząd Emitenta postanowić nabyć 

udziały we wspomnianej spółce. Kupno udziałów zostało poprzedzone badaniem due 

dilligence (RB EBI 28/2013). Ostatecznie nabyto 38 udziałów o wartości nominalnej 

700 zł każdy, co stanowi 48,72% w kapitale zakładowym i głosach na walnym 

zgromadzeniu. Łączna cena nabycia wyniosła 400.000 zł i została sfinansowana ze 

środków własnych Mobile Factory S.A. (RB EBI 33/2013) 

Oprócz nabycia udziałów w „Promosalons Polska” Sp. z o.o. Zarząd Emitenta podjął 

działania związane z kupnem pakietu większościowego w Serenity S.A. – firmie, która 

miała kilka lat temu w planach zbudowanie sieci ośrodków rehabilitacyjnych (RB EBI 

42/2013). Efektem tego było podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia 210 mln 

akcji serii A, które stanowią 50,41% udziału w spółce i tyle samo głosów na 

zgromadzeniu akcjonariuszy. Strony listu wyraziły wolę na długoterminową 

współpracę, włącznie z dokonaniem inwestycji oraz ponownym wprowadzeniem akcji 

Serenity na rynek NewConnect. Ewentualna transakcja nabycia akcji Serenity S.A. 

zostałaby sfinansowana ze środków własnych Emitenta. W chwili obecnej proces 

nabycia został zawieszony, lecz strony deklarują powrót do negocjacji w momencie 

wydania opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych 

Serenity S.A. za lata 2011 i 2012 (RB EBI 46/2013). 

Nie zapominając o bieżącej działalności operacyjnej w zakresie tworzenia 

oprogramowania na platformy mobilne Zarząd Emitenta pozyskał do współpracy byłego 

polskiego piłkarza- Pana Radosława Majdana (RB EBI 39/2013). Umowa zawarta 

została na okres do 30 czerwca 2014 roku z opcją przedłużenia na kolejne 6 miesięcy. 

Radosław Majdan to były polski piłkarz, wychowanek Pogoni Szczecin, występujący na 

pozycji bramkarza. Rozegrał 320 meczów w polskiej ekstraklasie oraz 7 meczów w 

reprezentacji Polski. Dwukrotnie z drużyną Wisły Kraków zdobywał tytuł Mistrza 

Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej Pan Radosław Majdan został działaczem 

piłkarskim oraz trenerem bramkarzy, a ostatnio także wokalistą zespołu rockowego 

„The Trash”. Występuje jako komentator sportowy w TVP Sport i TV Polsat. 
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W ramach podpisanej umowy p. Majdan będzie pełnił rolę eksperta w zakresie 

przygotowania aplikacji i gier komputerowych o tematyce sportowej. Umowa reguluje, 

iż aplikacje i gry będą posiadały adnotacje na temat współpracy z Panem Radosławem 

Majdanem oraz zawierały informacje o wdrożeniu autorskich pomysłów eksperta. 

Wykorzystanie wizerunku Pana Radosława Majdana przy reklamie i marketingu 

regulować będzie odrębna umowa. Ponadto zgodnie z treścią umowy p. Majdan wesprze 

działalność Spółki profesjonalnym doradztwem marketingowym i public relations w 

zakresie projektów prowadzonych przez Emitenta.  

Na marginesie wspomnieć należy, że Zarząd prowadzi rozmowy z kilkoma 

interesującymi i znanymi osobami, które mogłyby być zatrudnione w takim samym 

charakterze co p. Majdan. O rezultatach poinformujemy w dniu podpisania stosownych 

umów. Zarząd Spółki oczekuje, by ewentualni współpracownicy oprócz pracy 

wniesionej w bieżące projekty stali się w długim terminie twarzami Spółki. Zarząd 

chciałby zaangażowania się w jej rozwój i taka filozofia współpracy jest naświetlana. 

Bierzemy pod uwagę bezpośredni wkład kapitałowy oraz ewentualną obecność w 

organach spółki (zarządczych lub nadzorczych). 

Dnia 28 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 

na którym między innymi przyjęto sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w 2012 

roku, sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok oraz głosowano nad udzieleniem 

absolutoriów poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej (dwóch członków 

byłej rady nadzorczej wzmiankowanego absolutorium nie otrzymało). 

Ponadto podjęto kluczowe uchwały w sprawie rozszerzenia działalności Spółki 

(Uchwała nr 21), zmianie siedziby z miasta Wrocław na miasto stołeczne Warszawa 

(Uchwała nr 20) oraz wykreślono ust. od 16 do 21 §13 Statutu Spółki (Uchwała nr 22). 

Dodatkowym punktem obrad było głosowanie w sprawie przeprowadzenia scalenia 

akcji w stosunku 25 do 1. Stosowne uchwały zostały zgłoszone na podstawie żądania od 

akcjonariusza (spółki Instytut Biznesu Sp. z o.o.) działającego na podstawie art. 401 § 1 

Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego 

Emitenta (RB EBI 40/2013). Zarząd Mobile Factory w dniu 17 czerwca 2013 roku, 

podjął uchwałę, zgodnie z którą zarekomendował on Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu Spółki odrzucenie uchwały w przedmiocie scalenia akcji (RB EBI 

41/2013). W uzasadnieniu uchwały Zarząd wskazał m.in.: 

1. Scalenie akcji nie wpływa na prawa akcjonariuszy wynikające z posiadania 

akcji danej spółki, ani też nie zmienia struktury akcjonariatu, co oznacza że 

procentowy udział poszczególnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym i udział 

w głosach na walnym zgromadzeniu nie ulega zmianie. 
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2. Wnioskodawca zgłaszający projekt Uchwały nie wskazał danych odnośnie 

podmiotu, który miałby, zgodnie z przedstawionym projektem Uchwały, dokonać 

uzupełnienia niedoborów scaleniowych. 

3. Powyższe jest istotne dla Zarządu, który miałby, zgodnie z projektem Uchwały, 

zawrzeć umowę ze wskazanym podmiotem. 

4. Zdaniem Zarządu Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinien 

on podjąć rozmowy z ww. podmiotem w celu podpisania stosownej umowy. 

5. Zarząd Emitenta widzi potencjalne korzyści przemawiające za 

przeprowadzeniem operacji scalania akcji, czyli zmniejszenia zmienności kursu 

akcji i minimalizacji ryzyka zostania spółką groszową. 

6. Zarząd stoi na stanowisku, że ewentualne scalenie akcji winno być 

przeprowadzone dopiero po zakończeniu procesu reorganizacji Spółki w zakresie 

bieżącej działalności i procesów biznesowych. 

Ostatecznie uchwała podczas Walnego Zgromadzenia została większością głosów 

odrzucona. 

Ponadto w toku zmian zachodzących w spółce z funkcji członka Rady Nadzorczej 

emitenta zrezygnowali kolejno: w dniu 12 kwietnia 2013 roku - Robert Krassowski (RB 

EBI 19/2013), w dniu 17 kwietnia 2013 roku - Janusz Maciejewski (RB EBI 22/2013) 

i w dniu 22 kwietnia 2013 roku - Sławomir Kliszko (RB EBI 23/2013). 

W ich miejsce podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 

czerwca 2013 roku dokonano wyboru trzech nowych członków Rady Nadzorczej: Pani 

Anny Mamrowicz, Pana Patryka Prelewicza oraz Pana Michała Łączykowskiego (RB EBI 

45/2013). Poniżej krótka charakterystyka nowo wybranych osób. 

Patryk Prelewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wykształcenie wyższe. 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji architektury korporacyjnej 

na wszystkich jej poziomach: analiza wymagań, projektowanie, implementacja, 

wdrożenie aplikacji i systemów, optymalizacja, opracowywanie koncepcji 

architektury danych, procesów, systemów. Od ponad 6 lat pracuje w sektorze 

bankowym (Deutsche Bank PBC S.A.), gdzie aktualnie zajmuje stanowisko 

kierownicze i odpowiedzialny jest za obszar rozwoju systemów informacji 

zarządczej, zarządzanie obszarem przetwarzania danych, zarządzanie 

infrastrukturą danych oraz optymalizacją procesów biznesowych. Prelegent na 

konferencjach w roli eksperta Business Intelligence i Enterprise Architecture. 

Anna Mamrowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej. Wykształcenie 

wyższe. Jest absolwentką ekonomii o specjalizacji rachunkowość Prywatnej 
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Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych. Ukończyła 

studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na 

Uniwersytecie Białostockim oraz studia podyplomowe w Instytucie 

Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handowej. Posiada 

Certyfikat Ministerstwa Finansów Nr 11272/2005. Od 2006 roku związana z 

PMA Consulting Sp. z o.o. w funkcji Prezesa , w międzyczasie pełniła funkcje 

Dyrektora Finansowego (1998-2006) w Stół Polski Sp. z o.o. oraz funkcje Prezesa 

PMA Invest Sp. z o.o. (2009-2010) zajmującej się inwestycjami alternatywnymi. 

Michał Łączykowski - Członek Rady Nadzorczej. Studiował w Wyższej Szkole 

Informatyki Stosowanej i Zarządzania na Wydziale Informatyki, specjalizacja 

Sieci Komputerowe. Uczestnik licznych szkoleń w zakresie technologii 

komputerowych. Obecnie związany także z Agencją Rozwoju i Modernizacji 

Rolnictwa, gdzie zajmuje stanowisko starszego specjalisty w Departamencie 

Informatyki. 

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

rreeaalliizzoowwaanniiaa  ppuubblliikkoowwaannyycchh  pprrooggnnoozz  wwyynniikkóóww  nnaa  ddaannyy  rrookk  ww  

śśwwiieettllee  wwyynniikkóóww  zzaapprreezzeennttoowwaannyycchh  ww  ddaannyymm  rraappoorrcciiee  

kkwwaarrttaallnnyymm  

Zarząd Mobile Factory S.A. biorąc pod uwagę wyniki drugiego kwartału 2013 roku 

podtrzymuje realizację prognoz wyników finansowych na rok 2013, które zostały 

opublikowane w raporcie bieżącym EBI nr 48/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku. 

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. 
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1111  WW  pprrzzyyppaaddkkuu  ggdd

ssppoorrzząąddzzaa  sskkoonnss

wwsskkaazzaanniiee  pprrzzyycczzyy

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent 

kapitałowej, zatem nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania

1122  PPooddssuummoowwaanniiee  ii  oo

Raport okresowy Mobile Factory S.A. za 

zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

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

do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i

Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień

 

 

 

W imieniu Zarządu, 

 

 

 

 

Katarzyna Czub 

Członek Zarządu 
Mobile Factory S.A. 

 

ddyy  EEmmiitteenntt  ttwwoorrzzyy  GGrruuppęę  KKaappi

ssoolliiddoowwaannyycchh  sspprraawwoozzddaańń  ffiinn

yynn  nniieessppoorrzząąddzzaanniiaa  ttaakkiicchh  sspprraawwoo

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie 

j, zatem nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowe

oośśwwiiaaddcczzeenniiee  ZZaarrzząądduu  

Mobile Factory S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany 

stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznika nr 3 

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect (stan na dzień 30.06.2013 r.). 
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piittaałłoowwąą  ii  nniiee  

nnaannssoowwyycchh  ––  

oozzddaańń  

nie tworzy grupy 

finansowego. 

został przygotowany 

stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznika nr 3 

okresowe przekazywane w Alternatywnym 

 


