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W czerwcu na nowego członka zarządu powołana została Pani Małgorzata Skorwider, będąca jednocześnie 

Dyrektorem Operacyjnym ClickAd S.A, co otworzyło przed AdMassive możliwości rozwoju i ściślejszej współpracy 

z głównym akcjonariuszem. 

Ponadto w czerwcu kontynuowano działania związane z bieżącą działalnością Spółki oraz realizacją celów 

emisyjnych. 

Poza wymienionym w ocenie Zarządu nie wystąpiły tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które 

mogłyby mieć wpływ na wyniki finansowe AdMassive Group S.A. w najbliższych miesiącach. 

. 

 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w czerwcu: 

 

 Raport bieżący EBI 23/2013 – 04.06.2013 -  Delegowanie członka Rady Nadzorczej do 

czasowego wykonywania czynności członka Zarządu AdMassive Group S.A. 

 Raport bieżący EBI 24/2013 – 04.06.2013 -  Naruszenie terminu publikacji raportu bieżącego nr 

23/2013. 

 Raport bieżący EBI 25/2013 – 07.06.2013 -  Treść uchwał podjętych na NWZA AdMassive S.A. 

w dniu 6 czerwca 2013 r. 

 Raport bieżący EBI 26/2013 – 07.06.2013 - Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej 

AdMassive Group S.A. 

 Raport bieżący EBI 27/2013 – 11.06.2013 -  Korekta RB 26/2013     

 Raport bieżący EBI 28/2013 – 13.06.2013 - Powołanie Członka Zarządu AdMassive Group S.A. 

 Raport bieżący EBI 29/2013 – 14.06.2013 – ADMASSIVE SA raport miesięczny AdMassive 

Group SA za maj 2013r. 

 Raport bieżący EBI 30/2013- 19.06.2013- Treść uchwał podjętych na WZA AdMassive Group 

S.A. w dniu 19 czerwca 2013 r. 

 

Raporty bieżące opublikowane w systemie ESPI w czerwcu: 

 

 ESPI 12/2013 – 10.06.2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 
NWZA AdMassive S.A. w dniu 6 czerwca 2013 r. 

 ESPI 13/2013 – 20.06.2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 
WZA AdMassive Group S.A. w dniu 19 czerwca 2013 roku  

 
W okresie objętym raportem Spółka realizowała następujące cele emisji: 

 Budowa sieci sprzedaży i biur regionalnych MSP w Polsce  

 Rozbudowa kompetencji AdMassive Group S.A. w zakresie sprzedaży za granicą  

 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49112&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49112&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49113&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49113&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49300&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49300&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49589&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49621&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49621&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49930&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AMG&id=49930&id_tr=1
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/235511
http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/235511
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 Do 14 sierpnia Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2013. 

 W dniu 8 sierpnia Spółka opublikuje Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kw. 2013 roku  

 


