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I. 
 

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 okresie objętym raportem oprócz działań związanych z bieżącą działalnością Spółki oraz realizacją celów  
emisyjnych, nie miały miejsca inne zdarzenia, które w znaczący sposób wpłynęłyby na kondycję i wyniki  
finansowe Spółki. 

 

II. 
 

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem. 

 
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w  lipcu: 

 

 Raport bieżący EBI 31/2013 – 09.07.2013 - Raport miesięczny AdMassive Group S.A. za 

czerwiec 2013 r. 

 Raport bieżący EBI 32/2013 – 12.07.2013 -  Rezygnacja członka Zarządu Admassive S.A. 

 Raport bieżący EBI 33/2013 – 12.07.2013 -  Rezygnacja członka Rady Nadzorczej AdMassive 

S.A. 

 Raport bieżący EBI 34/2013 – 23.07.2013 - Powołanie członka Rady Nadzorczej AdMassive 

Group S.A. 

 Raport bieżący EBI 35/2013 – 23.07.2013 -  Delegowanie członka rady nadzorczej do 

czasowego wykonywania czynności członka zarządu 

 

Raporty bieżące w systemie ESPI w lipcu nie były publikowane. 

 

III. 
 

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: 

 Budowa sieci sprzedaży i biur regionalnych MSP w Polsce  

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

 

IV. 

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. 

 

 Do 14 września Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2013. 
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