
 

 

 

 

 

 

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE   

GRUPY KAPITAŁOWEJ MOBIMEDIA SOLUTION S.A.  

SPORZĄDZONE ZA OKRES 01.01.2015-31.12.2015 

  

1 
 



 
1. Pismo Zarządu ......................................................................................................................................................... 3 

2. Wybrane dane finansowe ....................................................................................................................................... 4 

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ...................................................................................... 5 

4. Sprawozdanie  zarządu z działalności grupy w 2015 roku ...................................................................................... 5 

5. Oświadczenia Zarządu .......................................................................................................................................... 21 

6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego .......................... 22 

7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego .......................................................................................... 22 

 

 

  

2 
 



1. Pismo Zarządu 
 

 

List Prezesa Zarządu 

MobiMedia Solution S.A. do Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej 

Szanowni Akcjonariusze,  

Rok 2015 był okresem intensywnej pracy nad budową nowej strategii i pozycji Spółki, dzięki której 
liczymy na wzrost efektywności działań Spółki, co z kolei powinno znaleźć oddźwięk we wzroście wartości 
dla Akcjonariuszy i pozycji rynkowej samej Spółki.  

Jednym z kluczowych elementów, bez którego realizacja założonej strategii była by niezwykle 
utrudniona, jest reorganizacja Spółki oraz nabywanie aktywów podmiotów zewnętrznych w celu dalszego 
rozwoju. Przekształcenia te mające charakter procesu, trwały w zasadzie przez cały omawiany okres. 
Były jednak niezbędne ze względu na planowane przyszłe działania Spółki na rynku usług 
elektronicznych. Działania mające miejsce w prezentowanym, 2015 roku, podejmowane były z myślą o 
implementacji rozwijanych nowatorskich rozwiązań mających zastosowanie na rynku usług 
elektronicznych, który to rynek, jako de facto dopiero wschodzący, prezentuje perspektywy daleko 
idącego rozwoju Spółki. Z tą też myślą podejmowane były wszelkie działania w minionym roku. 

MobiMedia Solution S.A. nabyła 1.915 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego w 
spółce Systematic Investments Group SIG AB z siedzibą w Enköping (Szwecja), właściciela wyłącznej 
licencji do użytkowania aplikacji „iHelpU” oraz technologii Beaconów. Spółka Systematic Investment 
Group SIG AB Spółka Systematic Investment Group SIG AB (SIG) to developer systemów tradingowych 
opartych na binarnych systemach sztucznej inteligencji. SIG używa sztucznej sieci neuronowej (artificial 
neural network) to realizowania zleceń w strategiach transakcyjnych. SIG stworzyła model biznesu 
arbitrażowego czerpiącego korzyści z rozbieżności cenowych pomiędzy różnymi bukmacherami. 

MobiMedia Solution S.A. nabyła także licencję do wyłącznego użytkowania oprogramowania 
„Aitellu Media Monitoring”. Wraz z nabyciem licencji do użytkowania oprogramowania Spółka nabyła 
prawo do odkupienia platformy operacyjnej, na której oprogramowanie zostało zbudowane. Aitellu Media 
Monitoring jest oprogramowaniem, które umożliwia monitorowanie, wyszukiwanie i biznesową analizę 
danych pozyskanych Internetu. Ailtellu Media Monitoring za pośrednictwem różnorodnych narzędzi 
stwarza szansę znaczącego usprawnienia działań marketingowych firm tworzących kampanie 
marketingowe w Internecie, dzięki dostosowaniu ich do konsumentów poprzez analizę ich zachowań w 
sieci (data crawling) i wynikających z nich potrzeb i pragnień.  

Spółka nabyła 500 udziałów w spółce MoneyStripe AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), 
reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki. MoneyStripe AB to spółka specjalizująca się w 
marketingu mobilnym i multimedialnym i skupiająca się na opracowywaniu strategii oraz wprowadzaniu 
nowych rozwiązań i pakietowaniu ofert reklamowych. MoneyStripe AB posiada strategie oparte na 
konceptualnych produktach pod nazwami MoneyStripe, MobiAD oraz CampersBingo, które zostaną 
wprowadzone na rynek przez MobiMedia Solution S.A 

Dziękując za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście, z pewnością i pełnią nadziei spoglądamy 
na nadchodzący czas szybkiego rozwoju Spółki.  
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2. Wybrane dane finansowe 

Wybrane dane finansowe okres od 01.01.2015 
do 31.12.2015 

okres od 
01.01.2014 

do 
31.12.2014 

okres od 01.01.2015 
do 31.12.2015 

okres od 
01.01.2014 

do 
31.12.2014 

  PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 136 783,19 0,00  32 685,72 0,00 

Zysk (strata) ze sprzedaży -316 919,07 0,00  -75 731,00 0,00 

Amortyzacja 1 082 554,81 0,00  258 687,35 0,00 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej -900 111,65 0,00  -215 090,72 0,00 

Zysk (strata) brutto -3 424 594,28  0,00 -818 341,21 0,00 

Zysk (strata) netto -3 424 594,28 0,00  -818 341,21 0,00 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

-142 325,78 0,00  -34 010,17 0,00 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-16 261,00 0,00  -3 885,73 0,00 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

150 549,00 0,00  35 975,20 0,00 

Przepływy pieniężne netto, razem -8 037,78 0,00  -1 920,71 0,00 

Liczba akcji (w szt.) 72 000 000  0,00 72 000 000,00 0,00 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  -0,05 0,00  -0,01 0,00 

Wartość księgowa na jedną akcję 0,78 0,00  0,19 0,00 

     
Przeliczenia kursu 2015 2014 

  
Kurs euro na dzień bilansowy 4,2615 4,2623 

  
Średni kurs euro w okresie 4,1848 4,1893 
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3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
          Roczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe Grupy stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

 

4. SPRAWOZDANIE  ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY W 2015 ROKU 

 

4.1. Podstawowe dane o Jednostce Dominującej 

 

DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 
 

Firma:   MobiMedia Solution S.A. (dawniej Art & Business Magazine S.A.) 

   (dalej również "Spółka", "Jednostka Dominująca") 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:   00-684 Warszawa ul. Wspólna 50/14 

Tel.:   22 25 22 355 

Fax:    22 25 23 974 

Internet:  www.mobimediasolution.com 

E-mail:   investors@mobimediasolution.com 

KRS:   0000412022 

REGON:  146014977 

NIP:   521-362-77-25 

 

4.1.1. Zarząd 

 

Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.  

W okresie od I-XII 2015 r. Zarząd pracował w następujących składach osobowych: 

 

Od dnia 1 stycznia do dnia 3 stycznia 2015 roku: 
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Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu: 
Paweł Makowski 

 

Od dnia 3 stycznia do dnia 19 stycznia 2015 roku: 

Prezes: Maria Bukowska 

 

Od dnia 21 stycznia do dnia 19 maja 2015 roku: 
 

Prezes: Krister Fingal 

 

Od dnia 19 maja do 31 grudnia 2015 roku: 

Prezes: Michał Pszczoła (od dnia 19 maja jako Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego 
wykonywania czynności Prezesa Zarządu, następnie od dnia 10 listopada 2015 roku jako Prezes Zarządu 
formalnie mianowany na to stanowisko) 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania z działalności Zarząd jest jednoosobowy i w skład Zarządu 
wchodzi: 
 

Michał Pszczoła – Prezes Zarządu 

 

4.1.2. Rada Nadzorcza 

W dniu 19 stycznia 2015 r. członkowie Rady Nadzorczej Izabela Depczyk, Paweł Makowski, Pierre 
Naquin, Filip Suchta i Marcin Depczyk złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
Emitenta.  
 
W dniu 19 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych członków 
Rady Nadzorczej. Zostali nimi: 
  
- Michał Pszczoła; 
- Axel T. Hlavacek;  
-  Waldemar Tevnell; 
-  Tommy Wilberg; 
-  Christoph Banaschek 
 
W dniu 3 listopada Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru nowych członków 
Rady Nadzorczej. Zostali nimi Wilhelm Castberg oraz Bertil von Goetz. Odwołany został Tommy 
Wilberg. 

 

6 
 



Dnia 5 kwietnia 2016 roku Pan Wilhelm Castberg złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej. 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania z działalności skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

 

Axel T. Hlavacek –  Członek Rady Nadzorczej 

Waldemar Tevnell  –  Członek Rady Nadzorczej 

Christoph Banaschek–  Członek Rady Nadzorczej 

Bertil von Goetz –  Członek Rady Nadzorczej 

 
 

 

4.1.3 Akcjonariat 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania z działalności akcjonariat Jednostki Dominującej 
przedstawia się następująco: 

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w głosach 

Bardinoco LTD 22 000 000 30,56% 30,56% 

Global Direct Partners AB 18 036 000 25,05% 25,05% 

Aitellu AB 6 464 000 8,98% 8,98% 

Movio Media AB 5 500 000 7,64% 7,64% 

Athleticum i Backa AB 4 250 000 5,90% 5,90% 

Pozostali 15 750 000 21,87% 21,87% 

Total 72 000 000 100,00% 100,00% 
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4.2. Profil działalności Jednostki Dominującej 

 

Na początku roku 2015 Art & Business Magazine  S.A. zajmował się działalnością wydawniczą.  

W dniu 22 stycznia 2015 r. Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy z Artnews S.A., na mocy 
której Emitent zbył przedsiębiorstwo stanowiące zespół składników niematerialnych i materialnych, 
przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej wydzielonej działalności gospodarczej Art & Business 
Magazine S.A., tj. działalności zajmującej się wydawaniem miesięcznika „Art&Business”.  

Została też zmieniona nazwa na MobiMedia Solution  S.A.  

MobiMedia Solution  S.A. w 2015 roku  prowadził działalność w szeregu obszarów biznesowych 
skupionych wokół handlu elektronicznego w wersji mobilnej oraz mediów społecznościowych.  

Za pośrednictwem własnych kanałów dystrybucji, spółek zależnych, szeregu joint-venture oraz poprzez 
współpracę z sektorowymi liderami rynku, zespół MobiMedia Solution S.A. poświęca się osiągnięciu 
kluczowego celu - wypracowaniu pozycji dużego dystrybutora i operatora wymiany wartości. 

  

4.2.1. Opis organizacyjny grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji 

MobiCard International AB z siedzibą w Szwecji.  

MobiMedia Solution S.A. od dnia 28 maja 2015 r. posiada 3.000.000 udziałów spółki stanowiących 100% 
udziału w kapitale zakładowym spółki. Spółka Mobicard International AB posiada umowę z Camping 
Key Alliance (CKA). W ramach współpracy z CKA spółka posiadała  dostęp do blisko 80-ciu milionów 
użytkowników pojazdów campingowych oraz duży potencjał wzrostowy wynikający ze współpracy w 
wybranymi firmami, której celem jest sprzedaż pakietów ofert i treści dostarczanych za pośrednictwem 
spółki od reklamodawców do konsumentów. 

 

Systematic Investments Group SIG AB z siedzibą w Enköping (Szwecja). 

MobiMedia Solution S.A. od dnia 6 lipca 2015 r. posiada 1.915 udziałów spółki SIG AB reprezentujących 
100% kapitału zakładowego w spółce. 

Spółka Systematic Investment Group (SIG) to developer systemów tradingowych opartych na binarnych 
systemach sztucznej inteligencji. SIG używa sztucznej sieci neuronowej (artificialneural network) do 
realizowania zleceń w strategiach transakcyjnych. SIG stworzyła model biznesu arbitrażowego 
czerpiącego korzyści z rozbieżności cenowych pomiędzy różnymi bukmacherami. SIG została założona w 
2004 roku a jej głównym zadaniem było współdziałanie z rozwiązaniami płatniczymi w branży gier, 
jednak od 2006 roku zaczęła być również aktywna w internetowym handlu arbitrażowym, handlu 
arbitrażem ryzyka (riskarbitrage trading) oraz innymi formami handlu wysokich częstotliwości (High 
Frequency Trading – HFT). Wizją SIG jest działanie jako spółka opracowująca metody handlu wysokich 
częstotliwości dla zakładów sportowych. 

SIG posiada umowę z Betflag, włoską spółką z branży zakładów sportowych, która posiada największy 
udział na tamtejszym rynku zakładów wyścigów konnych. Na podstawie wspomnianej umowy SIG ma 
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wspierać kontrahenta w tworzeniu i agregacji rynku, analizach, zarządzaniu gotówką oraz handlu 
zakładami. Dzięki współpracy z Betflag system opracowany przez SIG będzie umożliwiał również 
internetowy arbitraż pomiędzy różnymi stronami internetowymi umożliwiającymi składanie zakładów.  

SIG zapewnia dostęp do unikalnej platformy do składania zakładów opartej na modelu P2P, która 
umożliwia składanie zakładów za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej działających pod 
własną marką i mających dostęp do innych platform elektronicznych zakładów sportowych. SIG posiada 
również dostęp do platform kasyn i pokera. Wszystkie te funkcjonalności wzbogacone są o elementy 
mediów społecznościowych i dostępne w modelu freemium – tj. świadczeniu użytkownikowi darmowej 
usługi z funkcjami zaawansowanymi dostępnymi po wykupieniu wersji premium. SIG dostarcza również 
swój system i technologię Punto e Banca – największej włoskiej platformie wymiany zakładów 
we Włoszech. 

 

MoneyStripe AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja). 

MobiMedia Solution S.A. od dnia 6 lipca 2015 r. posiada 500 udziałów spółki reprezentujących 100% 
kapitału zakładowego spółki. 

MoneyStripe specjalizuje się w marketingu mobilnym i multimedialnym i skupiała się 
na opracowywaniu strategii oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań i pakietowaniu ofert reklamowych. 

MoneyStripe AB posiada strategie oparte na konceptualnych produktach pod nazwami MoneyStripe, 
MobiAD oraz CampersBingo. 

MoneyStripe to aplikacja oparta na technologii NFC, która  służy do obsługi różnego rodzaju programów 
lojalnościowych w oparciu o nalepkę z chipem, którą można nalepić w dowolnym miejscu, np. na karcie 
płatniczej. Każdy z użytkujących ją konsumentów  ma przypisany swój indywidualny kod. Dzięki temu 
oferta dla danego klienta używającego MoneyStripe jest automatycznie aktywowana przez odbiornik 
NFC w sklepie, lub w Internecie po podaniu widocznego na nalepce kodu w polu „kod promocyjny”. 

Zaletą MoneyStripe jest jego możliwość automatycznego odbierania ofert handlowych oraz rabatowych, 
jak również redukowania cen produktów.  

CampersBingo to aplikacja o charakterze mediów społecznościowych służąca do gry w bingo, kierowana 
głównie do dużych organizacji członkowskich, w której płatności rozliczane były  za pośrednictwem firm 
współpracujących z MobiMedia Solution S.A. Aplikacja  zapewniała użytkownikom możliwość 
nawiązywania kontaktów, komunikowania się, wymiany informacji, udzielania rekomendacji. 

MobiAD jest kolejną konstruowaną przez MoneyStripe AB aplikacją, której celem było stworzenie 
cyfrowego rynku zbytu różnego rodzaju dóbr głównie, lecz nie jedynie, w ramach dużych organizacji 
członkowskich, których każdy członek będzie mógł wystawić ofertę sprzedaży dowolnego produktu 
dostępną pozostałym użytkownikom. Sprzedawca za pomocą aplikacji  miał możliwość umieszczenia 
zdjęć przedmiotu wykonanych za pomocą kamery urządzenia mobilnego, stworzyć jego opis, określić 
cenę, wybrać na ilu i jakich rynkach oraz jak długo ogłoszenie ma być dostępne. Płatności w aplikacji 
rozliczone były za pośrednictwem firm współpracujących z MobiMedia Solution. 

Wszystkie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej podlegają konsolidacji metodą pełną.  
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Istotna informacja  po zakończeniu roku 2015. 

W dniu 18 maja 2016 roku Jednostka Dominująca poinformowała o zbyciu istotnych aktywów.  

Emitent zbył na rzecz większościowych akcjonariuszy następujące aktywa: (I) 3 000 000 akcji Mobicard 
International AB (II) 1.915 akcji Systematic Investment Group SIG AB (III) 500 akcji MoneyStripe AB, (IV) 
Licencję Aitellu Media Monitoring.  

Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy wartość powyższych aktywów została określona na 60.000.000 
zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), która to wartość równa jest cenie nabycia przedmiotowych 
aktywów przez Emitenta (opłaconych przez Emitenta w formie kompensaty w wyniku dokonanej emisji 
akcji serii C, o czym Spółka informowała w raportach EBI nr 42/2015, 41/2015, 40/2015 oraz 30/2015).  

Na dzień podpisania umowy wartość bilansowa wymienionych aktywów wynosi 58 116 666 zł (słownie: 
pięćdziesiąt osiem milionów sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych). Zapłata ceny za 
nabyte aktywa przez większościowych akcjonariuszy na rzecz Emitenta nastąpi nie później niż w dniu 30 
września 2016 r.  

Zawarcie umowy jest wynikiem rewizji dotychczasowej strategii rozwoju Spółki dokonanej przez Zarząd 
Emitenta, po której podjęta została decyzja o sprzedaży posiadanych aktywów i opracowaniu nowej 
strategii Spółki. Ponieważ nabywcami aktywów są główni akcjonariusze Spółki, Zarząd stoi na 
stanowisku, że wpływ należności jest zapewniony. 

Spółka podjęła również działania  związane z poszukiwaniem partnerów biznesowych do realizacji 
swoich celów. Zarząd Jednostki Dominującej przewiduje zakończenie prac i opublikowanie nowej 
strategii do końca sierpnia 2016 roku i jego zdaniem posiadane kapitały w pełni umożliwią zmianę 
profilu działalności oraz rozwój Spółki zgodnie z zamierzeniami.  

Zarząd Spółki informuje również, iż informacje na temat realizacji zawartej istotnej umowy będą 
publikowane na bieżąco w kolejnych raportach bieżących.   

Najważniejsze wydarzenia z działalności Spółki w roku 2015 zostały zaprezentowane w pkt.4. 5. 

4.3. Struktura organizacyjna Jednostki Dominującej 

Obecnie MobiMedia Solution S.A. nie ma żadnej struktury organizacyjnej obok Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej. 

4.3. Ocena finansowej sytuacji Grupy 

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE 

Wyszczególnienie z RZiS 

Stan na Stan na  

31.12.2015 31.12.2014 

  
Przychody netto ze sprzedaży 236 783,19 1 998 803,04 

Zysk/strata na sprzedaży -1 316 919,07 -984 419,72 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -900 111,65 -2 460 755,77 

Zysk/strata brutto -3 424 594,28 -2 578 195,72 

Zysk/strata netto -3 424 594,28 -2 184 978,34 
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Wyszczególnienie z Bilansu 
Stan na Stan na 

31.12.2015 31.12.2014 

Kapitał własny 56 193 645,48 -347 047,76 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 352 377,16 67 366,57 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10 107,95 16 890,77 

Zobowiązania długoterminowe 232 300,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 739 679,90 706 884,12 

Amortyzacja 1 082 554,81 773 273,04 

 

Dane nie są porównywalne ze względu na to, że w 2014 roku Spółka nie posiadała jednostek zależnych i 
dane za rok poprzedni są danymi Jednostki Dominującej. 

 

4.5.  Najważniejsze wydarzenia dla Spółki w roku 2015 r., a także po jego zakończeniu 

 

Powołanie Prezesa Zarządu  

W dniu 3 stycznia 2015 r. Emitent poinformował o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu p. Marii 
Bukowskiej (EBI 1/2015).  

 

Rezygnacja Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Spółki 

W dniu 19 stycznia 2015 r. Emitent poinformował o rezygnacji Członków Rady Nadzorczej tj.: p. Pawła 
Makowskiego, p. Izabeli Depczyk, p. Pierre’a Naquin’a, p. Filipa Suchty (EBI 3/2015), Prezesa Zarządu – 
p. Marii Bukowskiej (EBI 4/2015), Przewodniczącego Rady Nadzorczej – p. Marcina Depczyka (EBI 
5/2015). 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 19 stycznia 2015 r.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło wszystkie zgłoszone projekty uchwał, w 
tym m.in.: 

 - o powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej, 
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 - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, 

 - w sprawie przyjęcia jednolitego Statutu Spółki, 

 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Art & Business 
Magazine S.A., 

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Art & Business Magazine S.A. (EBI 8/2015). 

Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na NWZA został opublikowany w dniu 
26 stycznia (ESPI 1/2015). 

 

Powołanie nowej Rady Nadzorczej  

W dniu 19 stycznia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o 
powołaniu nowej Rady Nadzorczej Spółki, w której zasiedli: - p. Michał Pszczoła - p. Axel T. Hlavacek - 
p. Waldemar Tevnell - p. Tommy Wilberg - p. Christoph Banaschek (EBI 9 i 14/2015).  

 

 

Powołanie nowego Prezesa Zarządu  

W dniu 21 stycznia 2015 r. Emitent poinformował o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu p. 
Kristera Fingala (EBI 6/2015). 

 

Zbycie przedsiębiorstwa oraz nowa strategia działalności Spółki 

W dniu 22 stycznia 2015 r. Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy z Artnews S.A., na mocy 
której Emitent zbył przedsiębiorstwo stanowiące zespół składników niematerialnych i materialnych, 
przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej wydzielonej działalności gospodarczej Art & Business 
Magazine S.A., tj. działalności zajmującej się wydawaniem miesięcznika „Art&Business”.  

Zarząd zobowiązał się również do opublikowaniu nowej strategii działalności Spółki zaraz po 
zakończeniu prac nad jej przygotowaniem. (EBI 10/2015). 

 

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy  

W dniu 13 lutego 2015 r. opublikowany został list Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy (EBI 15/2015). 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta  

W dniu 24 lutego 2015 r. Zarząd Emitenta poinformował o powzięciu informacji o zarejestrowaniu przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 
200.000 zł (dwustu tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 2.000.000 

12 
 



(dwóch milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. (EBI 
18/2015) 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art & Business Magazine S.A. na dzień 30 marca 
2015 r. 

W dniu 3 marca 2015 r. Zarząd Emitenta poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 marca 2015 roku, które miało rozpatrzeć następujące zagadnienia: 1. 
zmiana statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy, pod którą działa Spółka na MobiMedia Solutions S.A. 2. 
ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. (EBI 19/2015).  

 

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku  

W dniu 5 marca 2015 r. Emitent poinformował o podpisaniu z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą 
w Bielsku-Białej umowy o pełnienie funkcji Animatora Rynku dla instrumentów finansowych Art & 
Business Magazine S.A. notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 6 marca 2015 roku. (EBI 20/2015). 

 

Żądanie akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia oraz zmiana porządku obrad w dniu 9 marca 2015 r. 

Emitent poinformował o otrzymaniu żądania akcjonariusza, działającego na podstawie art. 400 §1 
kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, 
dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 
dzień 30 marca 2015 roku następujących spraw: 

1. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej 
Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, 

2.  podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

W dniu 12 marca 2015 r. Emitent opublikował informację o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia (EBI 21 i 22/2015). 

 

Zmiana adresu strony internetowej  

W dniu 18 marca 2015 r. Emitent poinformował o zmianie adresu strony internetowej na: 
http://mobimediasolution.com/ (EBI 23/2015). 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art&Business Magazine S.A.  

W dniu 31 marca 2015 r. Emitent przekazał do wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 marca 2015 roku w Warszawie.  
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu 
porządku obrad.  

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.  

Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto m.in. uchwały w sprawie: 1. zmiany statutu spółki w zakresie: - 
zmiany nazwy spółki na MobiMedia Solutions S.A. - zmiany przedmiotu działalności spółki PKD - 
uprawnień zarządu do podniesienia kapitału zakładowego do 900.000 złotych 2. wynagrodzenia dla 
Członków Rady Nadzorczej 3. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady 
Nadzorczej, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, 
wyłączenia prawa poboru. (EBI 24/2015). 

 

Nabycie 100% udziałów spółki Mobicard International AB w dniu 15 maja 2015 r.  

Emitent poinformował, że prowadzi zaawansowane rozmowy zmierzające do nabycia 100% udziałów 
spółki Mobicard International AB, z siedzibą w Goteborgu, Szwecja. (EBI 25/2015). Umowa została 
podpisana w dniu 28 maja 2015 r. Łączna cena zakupu wyniosła 30.000.000 zł.  

W rozliczeniu transakcji sprzedający otrzymają w sumie 30.000.000 akcji serii C Emitenta po cenie nabycia 
1 zł każda (EBI 30/2015). Spółka Mobicard International AB posiada umowę z Camping Key Alliance 
(CKA). W ramach współpracy z CKA spółka posiada dostęp do blisko 80-ciu milionów użytkowników 
pojazdów campingowych oraz duży potencjał wzrostowy wynikający ze współpracy w wybranymi 
firmami, której celem jest sprzedaż pakietów promocyjnych dla reklamodawców. 

 

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta  

W dniu 20 maja 2015 r. spółka poinformowała o rezygnacji Pana Kristera Fingala z pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 19 maja 2015 r. (EBI 27/2015). 

 

Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu  

W dniu 20 maja 2015 r. Spółka poinformowała o oddelegowaniu Pana Michała Pszczoły - Członka Rady 
Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki na podstawie uchwały 
Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 19 maja 2015 r. (EBI 28/2015). 

 

Zmiana danych Emitenta  

W dniu 28 maja 2015 r. Emitent poinformował o zmianie danych kontaktowych Spółki: 

 Nowy adres: ul. Wspólna 50/14 00-684 Warszawa 

 Nowe numery kontaktowe: Tel.: +48 22 745 71 35 Faks: +48 22 745 71 36 

 Nowy adres e-mail: investors@mobimediasolution.com 

 Nowy adres strony internetowej: www.mobimediasolution.com (EBI 29/2015). 
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Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art & Business Magazine S.A. na dzień 30 czerwca 
2015 r. 

W dniu 3 czerwca 2015 roku Zarząd Emitenta poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które ma za główne zadania zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2014 
rok. 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art & Business Magazine S.A.  

W dniu 01 lipca 2015 r. Emitent przekazał do wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, które się odbyło 30 czerwca 2015 roku w Warszawie.  

Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.  

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenia zatwierdziło sprawozdania finansowe za 2014 rok i udzieliło 
absolutorium Zarządowi.  

 

Nabycie istotnych aktywów - licencji do użytkowania oprogramowania „Aitellu Media Monitoring”.  

Emitent poinformował, że  podpisał umowę datowaną na 6 lipca 2015 r. dotyczącą nabycia licencji do 
wyłącznego użytkowania oprogramowania „Aitellu Media Monitoring”.  

Wraz z nabyciem licencji do użytkowania oprogramowania Spółka nabyła prawo do odkupienia 
platformy operacyjnej, na której oprogramowanie zostało zbudowane.  

Cena nabycia wyżej wspomnianych aktywów wynosi 6.464.000 zł.  

Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez przydział sprzedającemu 6.464.000 akcji serii C Spółki, po 
nominalnej cenie jednostkowej 1 zł, na podstawie oddzielnej umowy subskrypcyjnej (EBI 40/2015). 

 

Nabycie istotnych aktywów – spółki Systematic Investments Group SIG AB, wyłącznej licencji do 
użytkowania aplikacji „iHelpU” oraz technologii Beaconów.  

Emitent poinformował, że  podpisał umowę datowaną na 6 lipca 2015 r. dotycząca nabycia 1.915 
udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego w spółce Systematic Investments Group SIG AB 
z siedzibą w Enköping (Szwecja), wyłącznej licencji do użytkowania aplikacji „iHelpU” oraz technologii 
Beaconów od spółki Global Direct Partners AB.  

Cena nabycia wyżej wspomnianych aktywów wynosi 18.036.000 zł.  

Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez przydział sprzedającemu 18.036.000 akcji serii C Spółki, 
po nominalnej cenie jednostkowej 1 zł, na podstawie oddzielnej umowy subskrypcyjnej (EBI 41/2015). 
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Nabycie istotnych aktywów – spółki MoneyStripe AB 

Emitent poinformował, że  podpisał umowę datowaną na 6 lipca 2015 r. dotycząca nabycia 500 udziałów 
w spółce MoneyStripe AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), reprezentujących 100% kapitału 
zakładowego spółki.  

Cena nabycia wyżej wspomnianych aktywów wynosi 5.500.000 zł.  

Rozliczenie transakcji nastąpi poprzez przydział sprzedającemu 5.500.000 akcji serii C Spółki, po 
nominalnej cenie jednostkowej 1 zł, na podstawie oddzielnej umowy subskrypcyjnej. 

 

Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C  

Emitent poinformował  o powzięciu w dniu 17 sierpnia 2015 roku informacji o zarejestrowaniu w dniu 30 
lipca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, 
podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję 60.000.000 (sześćdziesięciu milionów) 
akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Po rejestracji kapitał 
zakładowy Spółki wynosi 7.200.000 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: 1. 
10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 
do 10.000.000; 2. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach od 
0.000.001 do 2.000.000; 3. 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C 
o numerach od 00.000.001 do 60.000.000.  

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 
72.000.000 (siedemdziesiąt dwa miliony) głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MobiMedia Solution S.A. na dzień 3 listopada 
2015 r. 

W dniu 7 października 2015 r. Zarząd Emitenta poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta na dzień 3 listopada 2015 roku, które miało rozpatrzeć następujące zagadnienia:  

1.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  

2  Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w poprzez emisję akcji serii E i F z pozbawieniem 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru (EBI 47/2015).  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MobiMedia Solution S.A.  

W dniu 4 listopada 2015 r. Emitent przekazał do wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 3 listopada 2015 roku w Warszawie.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu 
porządku obrad.  

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.  

Na Walnym Zgromadzeniu przyjęto m.in. uchwały w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz  
uprawnień zarządu do podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F(EBI 48/2015). 
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Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta  

 

Emitent poinformował, że w dniu 3 listopada 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
podjęło uchwałę nr 03/11/2015 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Bertila von 
Goetz, uchwałę nr 04/11/2015 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Wilhelma 
Castberga oraz uchwałę nr 05/11/2015 w sprawie odwołania Pana Tommy’ego Wilberga (EBI 49/2015). 

 

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą  

Emitent poinformował, że w dniu 5 listopada w Spółka podpisała umowę o wykonywanie zadań 
Autoryzowanego Doradcy ze spółką INC S.A. z siedzibą w Poznaniu („Autoryzowany Doradca").  

Autoryzowany Doradca na mocy wskazanej umowy od dnia 05 listopada 2015 roku współdziała z 
Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradza w zakresie dotyczącym 
funkcjonowania jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu (EBI 50/2015). 

 

Powołanie Prezesa Zarządu  

Emitent poinformował, iż Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 10 listopada 2015 r. podjęła uchwałę w 
sprawie powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Michała Pszczołę (EBI 51/2015). 

 

Nabycie 76,74% akcji Spółki MobiMedia Solution przez LXCCoin Ventures Ltd, grupę inwestycyjną 
specjalizującą się w technologii blockchain 

W dniu 20 listopada 2015 znaczący akcjonariusze Spółki MobiMedia Solution poinformowali o zbyciu 
posiadanych akcji na rzecz spółki LXCCoin Ventures Ltd, specjalizującej się w technologii blockchain 
(łańcucha bloków).  

Transakcja obejmowała akcje stanowiące 76,74% kapitału MobiMedia Solution oraz dające 76,74% udział 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Technologia blockchain jest wykorzystywana w dziedzinie przeprowadzania płatności w Internecie, 
wykorzystywaną poprzez coraz większą grupę instytucji finansowych oraz wiodących spółek 
technologicznych na świecie.  

MobiMedia Solution we współpracy z nowym akcjonariuszem ma docelowo oferować technologię 
blockchain w Polsce (EBI 53/2015). 

 

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku 

Emitent poinformował, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane 
w następujących terminach: 

• raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 15 lutego 2016 roku;  
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• raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16 maja 2016 roku;  

• raport roczny za 2015 r. – 3 czerwca 2016 roku;  

• raport kwartalny za II kwartał 2016 r. – 16 sierpnia 2016 roku; 

• raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 roku(EBI 2/2016). 

 

Zmiana nazwy skróconej oraz oznaczenia akcji 

Emintent poinformował, iż w związku ze zmianą firmy z Art & Business Magazine S.A. na MobiMedia 
Solution S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 10 lutego 2016 r. wydał 
komunikat, w którym poinformował, iż począwszy od 12 lutego 2016 r. akcje Emitenta będą notowane 
pod nazwą skróconą „MOBIMEDIA” i oznaczeniem „MMS” (EBI 3/2016). 

 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej 

Emitent poinformował, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. do siedziby spółki wpłynęła informacja o złożeniu 
rezygnacji przez Pana Wilhelma Mariusa Castberga z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Emitenta. Pan Wilhelm Marius Castberg nie podał przyczyny złożenia rezygnacji (EBI 6/2016). 

 

 

Zawarcie istotnej umowy 

Emitent poinformował, że  w dniu 12 maja 2016 r. otrzymał od Bardinoco Ltd, Global Direct Partners AB, 
Movio Media AB, Aitellu AB, Carraway AB, Andersa Holmstedta, Athleticum Backa AB oraz Equity 
Dynamics AB (dalej większościowi akcjonariusze) podpisaną z Emitentem umowę uprawniającą 
większościowych akcjonariuszy do nabycia istotnych aktywów będących w posiadaniu Emitenta, na 
które składają się:  

(I) 3 000 000 akcji Mobicard International AB (II) 1.915 akcji Systematic Investment Group SIG AB (III) 500 
akcji MoneyStripe AB, (IV) Licencja Aitellu Media Monitoring. 

Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy wartość powyższych aktywów została określona na 60.000.000 
zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), która to wartość równa jest cenie nabycia przedmiotowych 
aktywów przez Emitenta (opłaconych przez Emitenta w formie kompensaty w wyniku dokonanej emisji 
akcji serii C, o czym Spółka informowała w raportach EBI nr 42/2015, 41/2015, 40/2015 oraz 30/2015).  

Na dzień podpisania umowy wartość bilansowa wymienionych aktywów wynosi 58 116 666 zł (słownie: 
pięćdziesiąt osiem milionów sto szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych).Termin 
przeniesienia własności aktywów oraz zapłaty ceny na rzecz Emitenta nastąpi nie później niż w dniu 30 
grudnia 2016 r. (EBI 7/2016). 
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Zawarcie istotnej umowy zbycia aktywów 

Emitent poinformował , że  w nawiązaniu do raportu EBI 7/2016,iż w dniu 17 maja 2016 r. Bardinoco Ltd, 
Global Direct Partners AB, Movio Media AB, Aitellu AB, Carraway AB, Anders Holmstedt, Athleticum 
Backa AB oraz Equity Dynamics AB (dalej większościowi akcjonariusze) skorzystali z prawa do nabycia 
istotnych aktywów będących w posiadaniu Emitenta, które uzyskali na mocy umowy z dnia 12 maja 2016 
r.  

W wyniku zawartej umowy sprzedaży istotnych aktywów Emitent zbył na rzecz większościowych 
akcjonariuszy następujące aktywa:  

(I) 3 000 000 akcji Mobicard International AB (II) 1.915 akcji Systematic Investment Group SIG AB (III) 500 
akcji MoneyStripe AB, (IV) Licencję Aitellu Media Monitoring, aplikacji iHelpU.  

Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy wartość powyższych aktywów została określona na 60.000.000 
zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), która to wartość równa jest cenie nabycia przedmiotowych 
aktywów przez Emitenta (opłaconych przez Emitenta w formie kompensaty w wyniku dokonanej emisji 
akcji serii C, o czym Spółka informowała w raportach EBI nr 42/2015, 41/2015, 40/2015 oraz 30/2015). 
Na dzień podpisania umowy wartość bilansowa wymienionych aktywów wynosi 58 116 666 zł (słownie: 
pięćdziesiąt osiem milionów sto szesnaście tysięcy  sześćset sześćdziesiąt sześć złotych).  

Zapłata ceny za nabyte aktywa przez większościowych akcjonariuszy na rzecz Emitenta nastąpi nie 
później niż w dniu 30 września 2016 r. (EBI9/2016). 

 

 

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 

Emitent poinformował  w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku , 
iż zmianie ulega termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015.   

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za 2015 zostanie opublikowany w dniu 30 czerwca 
2016 roku, a nie jak było to dotychczas przewidziane w dniu 3 czerwca 2016 roku.  

 

4.6. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanego z działalnością Grupy 

 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną. 

Na sytuację finansową oraz szeroko pojętą działalność Grupy mają, między innymi, wpływ 
czynniki makroekonomiczne, do których zaliczyć można: wzrost produktu krajowego brutto, 
wysokość stóp procentowych, inflację, ogólną kondycję gospodarki, politykę w zakresie 
podatków, prywatyzacji i restrukturyzacji sektorów gospodarki polskiej, czy zmiany legislacyjne. 
Długotrwałe występowanie niekorzystnych warunków makroekonomicznych może mieć ujemny 
wpływ na sytuację finansową Grupy. 
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Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych 

Zmiany wprowadzane w systemie prawnym jednostek wchodzących w skład Grupy mogą rodzić 
dla nich pewne ryzyko w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Dotyczy to 
w szczególności regulacji w zakresie: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek 
handlowych, prawa regulującego funkcjonowanie spółek publicznych, jak i samą działalność 
gospodarczą. Zmiany te wynikają między innymi z konieczności dostosowywania polskiego 
prawa do przepisów prawa Unii Europejskiej. Ryzyko dla działalności Grupy stwarza również 
niejednolita wykładnia przepisów prawa, dokonywana przez sądy krajowe, organy administracji 
publicznej oraz przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Ryzyko związane z rewizją dotychczasowej strategii rozwoju Grupy 

Efektywność działania Grupy zależy od zdolności Spółki do określenia i realizowania strategii, 
która będzie skuteczna i będzie przynosiła wymierne korzyści finansowe w długim horyzoncie 
czasowym. Ewentualne podjęcie nietrafionych decyzji wynikających z dokonania niewłaściwej 
oceny sytuacji lub niezdolność przystosowania się spółek z Grupy do dynamicznie zmieniających 
się warunków rynkowych oznaczać może istotne negatywne skutki finansowe. 

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia prowadzona jest ciągła bieżąca 
analiza wszystkich czynników decydujących o wyborze strategii tak, aby możliwe było 
maksymalnie precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego.  

 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 

Zarząd wspólnie z dominującym akcjonariuszem przy opracowaniu strategii dla Grupy będzie 
brał pod uwagę przedmiotowe ryzyka i dołoży należytej staranności, aby z chwilą wdrożenia 
nowej strategii niniejsze ryzyka wyeliminować. 

 

4.7. Posiadane przez Grupę oddziały (zakłady) 

Ani Jednostka Dominująca, ani jej spółki zależne nie posiadają oddziałów i zakładów. 

 

4.8. Informacje o instrumentach finansowych 

Ryzyka związane z instrumentami finansowymi oraz przyjęte przez Grupę cele i model 
zarządzania ryzykiem finansowym zostały przedstawione w dodatkowych informacjach i 
objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

 

4.9. Zatrudnienie 

Emitent  w grupie kapitałowej na 31.12.2015 r. zatrudniał 1 osobę na podstawie umowy zlecenia. 

 

4.10. Pozostałe zagadnienia 

- Grupa w 2015 roku nie prowadziła badań rozwojowych 

- W roku 2015 ani Jednostka Dominująca, ani jej spółki zależne nie nabywały akcji własnych. 

- Wynagrodzenie Autoryzowanych Doradców : 
20 

 



  1. EBC SOLICITORS SA - 11.010,00 zł 

  2. INC SA - 6.400,00 zł 
 
                                                                                                                  Michał Pszczoła 
 

                                                                                                                 Prezes Zarządu 

Warszawa, 30 czerwca 2016 r. 

 

5. Oświadczenia Zarządu 
 
 

Oświadczenie zarządu Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej 
MobiMedia Solution S.A. 

w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

 

Zarząd MobiMedia Solution S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i dane porównywalne sporządzane 
zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 
i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Grupy zawiera prawdziwy 
obraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. 
 

 
 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki 
 
 
 
 

 
Oświadczenie zarządu Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej 

MobiMedia Solution S.A. 
w sprawie podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdań finansowych. 
 
 
 
Zarząd MobiMedia Solution S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres 
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od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz 
biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej 
i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 
 
 
 

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki 
 

6. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego 

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi 
załącznik do niniejszego  raportu . 

 

7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 

LP. ZASADA 

TAK/ 

NIE/ 

NIE DOTYCZY 

KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo 
oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 
metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
umożliwiać transmitowanie obrad walnego 
zgromadzenia z wykorzystaniem sieci 
Internet, rejestrować przebieg obrad i 
upubliczniać go na stronie internetowej. 

TAK 

Z wyłączeniem transmisji obrad 
Walnego Zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrowania przebiegu obrad i 
upubliczniania go na stronie 
internetowej 

2. 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK 

W tym celu Spółka prowadzi 
aktualną stronę internetową 
www.mobimediasolution.com 
oraz zamieszcza istotne 
informacje w systemach EBI oraz 
ESPI 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa), 

TAK 

Strona internetowa Spółki 
znajduje się pod adresem 
www.mobimediasolution.com i 
zawiera wszystkie wskazane 
wymogami informacje. 
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3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK 
Informacje na temat działalności 
Spółki znajdują się pod adresem 
www.mobimediasolution.com 

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, 
wraz z określeniem pozycji emitenta na tym 
rynku, 

TAK 

Opis rynku, na którym działa 
Emitent oraz jego pozycja na nim 
zawarte są w Dokumencie 
Informacyjnym znajdującym się 
na podstronie Dokumenty 
korporacyjne w zakładce 
Dokument Informacyjny 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów 
spółki, 

TAK 
Życiorysy Członków Zarządu 
Emitenta znaleźć można na 
podstronie Władze Spółki. 

 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu spółki, 

TAK 

 

Wskazane informacje znajdują się 
w Dokumencie Informacyjnym 
umieszczonym na podstronie 
Dokumenty korporacyjne w 
zakładce Dokument Informacyjny 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 

Dokument korporacyjny Spółki w 
postaci Statutu znajduje się na 
podstronie Dokumenty 
korporacyjne  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK 
Informacje na temat strategii 
Emitenta znajdują się na 
podstronie Informacje o spółce. 

3.8. opublikowane prognozy wyników 
finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z 
założeniami do tych prognoz (w przypadku 
gdy emitent takie publikuje), 

NIE 
Emitent nie publikował prognoz 
wyników finansowych na bieżący 
rok obrotowy. 

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz 
akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 

TAK 
Informacje na temat struktury 
akcjonariatu Spółki znajdują się na 
podstronie Akcjonariat 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK 
Informacje teleadresowe 
Emitenta znajdują się na 
podstronie Kontakt. 

 3.11. Skreślony.   

 

3.12. opublikowane raporty bieżące i 
okresowe, 

TAK 

Uszeregowane w sposób 
chronologiczny raporty okresowe 
i bieżące Spółki znajdują się na 
podstronie Raporty w zakładce 
Raporty bieżące i Raporty 
Okresowe. 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji TAK Informacje dotyczące wskazanych 
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finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych, 

wydarzeń zawarte są w 
odpowiadających im zakładkach 
jak np.: Kalendarz publikacji, WZA, 
itp. 

3.14. informacje na temat zdarzeń 
korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 
nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie 
akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 
oraz zasad przeprowadzania tych operacji. 
Informacje te powinny być zamieszczane w 
terminie umożliwiającym podjęcie przez 
inwestorów decyzji inwestycyjnych, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

 3.15. Skreślony.   

 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

 

3.17. informację na temat powodów 
odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem, 

 
 
NIE DOTYCZY Opisane w niniejszym punkcie 

zdarzenie nie wystąpiło. 

3.18. informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy, 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

3.19. informacje na temat podmiotu, z 
którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy 
ze wskazaniem nazwy, adresu strony 
internetowej, numerów telefonicznych oraz 
adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK 

Pełna informacja w tym zakresie 
znajduje się na podstronie Relacje 
inwestorskie w zakładce Kontakt 
dla inwestorów. 

3.20. Informację na temat podmiotu, który 
pełni funkcję animatora akcji emitenta, 

TAK 

Na stronie Emitenta znajduje się 
informacja o podmiocie, który 
pełni funkcję animatora akcji 
Emitenta. 

3.21. dokument informacyjny (prospekt 
emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 

NIE DOTYCZY 

Emitent nie publikował w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy dokumentu 
informacyjnego (prospektu 
emisyjnego) spółki. 

 3.22. Skreślony.   

 3.23. Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być zamieszczane w 
sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywać 
aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych informacji 

TAK 

Strona internetowa Emitenta 
oparta została o układ tworzony z 
myślą o przejrzystym i intuicyjnym 
dostępie do informacji o Spółce. 
Emitent dokłada wszelkich starań 
aby aktualizacje danych odbywały 
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lub wystąpienia istotnej zmiany informacji 
umieszczanych na stronie internetowej, 
aktualizacja powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie. 

się bez zbędnej zwłoki 

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co 
najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta. 

TAK 

W chwili obecnej Emitent 
prowadzi stronę internetową w 
języku polskim. Publikowane 
przez Spółkę raporty i pozostałe 
dane także spełniają wskazane 
wymogi. 

5. Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym 
celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywać indywidualną dla 
danej spółki sekcję relacji inwestorskich 
znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. 

TAK 

Na stronie internetowej 
www.GPWinfoStrefa.pl dostępne 
są podstawowe informacje o 
Spółce. 

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem 
umożliwienia mu prawidłowego wykonywania 
swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka 
powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 
kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 

Emitent pozostaje w stałym 
kontakcie ze spółką INC S.A. 
pełniącą rolę Autoryzowanego 
Doradcy Spółki MobiMedia 
Solution  S.A. 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 
dla wykonywania przez Autoryzowanego 
Doradcę swoich obowiązków, Emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę. 

TAK 

Wszystkie istotne z punktu 
widzenia prowadzonej przez 
Spółkę działalności informacje bez 
zbędnej zwłoki przekazywane i 
konsultowane są z 
Autoryzowanym Doradcą. 

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 

TAK 

Autoryzowany Doradca posiada 
dostęp do dokumentów 
niezbędnych dla prawidłowego 
wykonywania zadań. 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej, 

TAK 
Informacja opublikowana w 
raporcie rocznym. 

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w każdym zakresie. 

TAK 
Informacja opublikowana w 
raporcie rocznym. 

10.  

 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego 

TAK 
W obradach WZA uczestniczą 
przedstawiciele Zarządu i Rady 
Nadzorczej Emitenta. 
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zgromadzenia. 

11. 
Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i 
mediami. 

NIE 

Spółka na bieżąco kontaktuje się 
ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, publikuje raporty 
bieżące i aktualności. Spółka nie 
widzi konieczności organizowania 
spotkań odrębnie. Spółka 
podejmie taką decyzję , jeśli tylko 
dostrzeże takie zapotrzebowanie. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm 
jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami 
powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są 
prawa akcjonariuszy wynikające z tych 
zdarzeń korporacyjnych. 

TAK 

Podejmowane przez WZA uchwały 
zapewniają zachowanie 
niezbędnych odstępów czasu, co 
wiąże się z polityką poszanowania 
praw przysługujących 
Akcjonariuszom. 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd 
emitenta od akcjonariusza posiadającego co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w 
trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których 
jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 
§3 Kodeksu spółek handlowych. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy powinny być tak 
ustalone, aby czas przypadający pomiędzy 
nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi 
terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 
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16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 

• 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, 

• zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

• informacje na temat realizacji celów 
emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym 
raportem, 

• 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. 

NIE 

Spółka nie publikuje raportów 
miesięcznych. W opinii Emitenta 
wszystkie niezbędne informacje 
przekazywane są w rozszerzonych 
raportach okresowych oraz 
raportach bieżących Spółki. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect”) emitent powinien 
niezwłocznie opublikować, w trybie 
właściwym dla przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

NIE DOTYCZY 
Opisane w niniejszym punkcie 
zdarzenie nie wystąpiło. 

17. Skreślony.   
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