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Raport miesięczny za czerwiec 2012r. AdMassive S.A. 
 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 

emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 

kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. 

 

W dniu 21 czerwca 2012 r. na rynku NewConnect zadebiutowało 350 000 akcji serii B 

AdMassive S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kurs akcji Spółki wzrósł na otwarciu 

do 9,35 zł, czyli o 33.6% w stosunku do ceny emisyjnej. AdMassive S.A. jest 46 tegorocznym 

debiutantem oraz 394 spółką notowaną na NewConnect. 

 

W czerwcu br. Spółka otworzyła biuro handlowe w Gdańsku. Powstanie w/w biura jest 

związane z realizacją strategii Emitenta, polegającej na rozbudowie sieci sprzedaży. Obecnie 

na terenie Polski Spółka posiada 6 oddziałów– w Krakowie, Warszawie, Katowicach, 

Kielcach, Toruniu i Gdańsku. Długoterminowym celem Spółki jest konsekwentne 

zwiększanie rynkowej wartości firmy poprzez otwieranie nowych biur handlowych w Polsce 

(Rzeszów, Wrocław, Szczecin, Poznań, Łódź, Lublin) oraz za granicą (Londyn-Wielka 

Brytania). 

 

Poza wymienionymi, w otoczeniu rynkowym Spółki nie wystąpiły wydarzenia, które 

mogłoby w sposób znaczący wpłynąć na efektywność realizowanej przez Spółkę strategii 

rozwoju oraz mieć istotny wpływ na kondycję finansową emitenta. 

 

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie 

raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 
 

Raporty bieżące opublikowane w EBI w miesiącu czerwcu: 

 

Rb 4/2012 z dnia 01.06.2012 r. - Treść uchwał podjętych na WZA AdMassive S.A. w dniu 

31.05.2012 r. 

Rb 5/2012 z dnia 01.06.2012 r. - Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej 

Rb 6/2012 z dnia 07.06.2012 r. - Uchwała KDPW dotycząca przyjęcia do depozytu akcji serii 

B spółki AdMassive S.A. 

Rb 7/2012 z dnia 11.06.2012 r. - Wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 

akcji serii B spółki AdMassive S.A. w związku z rejestracją akcji serii B w KRS.  

Rb 8/2012 z dnia 14.06.2012 r. - Raport miesięczny AdMassive S.A. za maj 2012 r.  

Rb 9/2012 z dnia 19.06.2012 r. - Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AdMassive S.A.  

Rb 10/2012 z dnia 20.06.2012 r. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań w ASO na rynku 

https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1363/s=rdYAuMFvJ4MAAFoG8icAAABE/nr/?task=rapDet&id=32495
https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1363/s=rdYAuMFvJ4MAAFoG8icAAABE/nr/?task=rapDet&id=32495
https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1363/s=rdYAuMFvJ4MAAFoG8icAAABE/nr/?task=rapDet&id=32785
https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1363/s=rdYAuMFvJ4MAAFoG8icAAABE/nr/?task=rapDet&id=33028
https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1363/s=rdYAuMFvJ4MAAFoG8icAAABE/nr/?task=rapDet&id=33028
https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1363/s=rdYAuMFvJ4MAAFoG8icAAABE/nr/?task=rapDet&id=33056
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NewConnect dla akcji serii B spółki AdMassive S.A.  

Rb 11/2012 z dnia 29.06.2012 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r.  

Rb 12/2012 z dnia 29.06.2012 r. - Tekst jednolity statutu AdMassive S.A. 

 

Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu czerwcu: 

 

Rb 1/2012 z dnia 01.06.2012 r. - Przystąpienie do systemu ESPI 

Rb 2/2012 z dnia 20.06.2012 r. - Zawiadomienie od Investors Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. o posiadaniu znacznego pakietu akcji AdMassive S.A.  

Rb 3/2012 z dnia 20.06.2012 r. - Zawiadomienie od Flexaret Investment Limited o posiadaniu 

znacznego pakietu akcji AdMassive S.A.  

Rb 4/2012 z dnia 21.06.2012 r. - Zawiadomienie od Company Daverlo Limited o posiadaniu 

znacznego pakietu akcji AdMassive S.A.  

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 

części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 
 

W okresie objętym raportem Spółka realizowała następujące cele emisji: 

 Rozwój struktur sprzedażowych – otwarcie biura handlowego w Gdańsku 

 Wsparcie procesu sprzedaży produktów w Londynie 

 Rozwój oferty produktowej 

 Prace projektowe w zakresie budowy platformy technologicznej Click2Sale 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 

nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 

interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 

planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami 

lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 
 

W dniu 7 sierpnia Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw .2012 r. 

Do 14 sierpnia Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec. 

 

https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1363/s=rdYAuMFvJ4MAAFoG8icAAABE/nr/?task=rapDet&id=33056
https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1363/s=rdYAuMFvJ4MAAFoG8icAAABE/nr/?task=rapDet&id=33593
https://www2.gpw.com.pl/u=nr-1363/s=rdYAuMFvJ4MAAFoG8icAAABE/nr/?task=rapDet&id=33738
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/202572
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/202572
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/202572
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/202572
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/202725
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/202725

