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Tytuł: Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta - MobileFabric S.A. z siedzibą w Warszawie 

Treść raportu: 

 

Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 

26 maja 2020 r. Spółka wraz z osobą fizyczną, Panem Emilem Leszczyńskim, zawiązała spółkę akcyjną 

pod firmą MobileFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: MobileFabric, Spółka zależna). 

 

Kapitał zakładowy MobileFabric wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 

1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Emitent objął i 

pokrył wkładem pieniężnym 810.000 (słownie: osiemset dziesięć tysięcy) akcji, stanowiących 81% 

udziału w kapitale zakładowym MobileFabric. Pozostałe akcje zostały objęte i pokryte wkładem 

pieniężnym przez Pana Emila Leszczyńskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, który 

jednocześnie został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce zależnej.  

 

MobileFabric została powołana do realizacji czwartego filaru strategii zrównoważonego rozwoju 

Emitenta i będzie koncentrowała się na wykonywaniu symulatorów, gier i produkcji własnych na 

urządzenia mobilne z systemami Android i IOS, a także będzie portowała gry z portofolio SimFabric 

S.A. na urządzenia mobilne. 

 

Spółka MobileFabric S.A. podpisała równocześnie porozumienie o współpracy z PlayWay S.A., która 

zobowiązała się użyczyć zarówno infrastrukturę wydawniczą na urządzenia mobilne grupy PlayWay, 

a także zgodziła się użyczać tytuły z portfolio grupy PlayWay do portowania i wydawania na 

urządzenia mobilne.  

 

Pierwszym tytułem z portfolio PlayWay S.A. będzie przebój z komputerów stacjonarnych i konsol gra 

Thief Simulator, której stworzenie i wydanie przez MobileFabric S.A. na urządzenia mobilne 

planowane jest jeszcze w 2020 r. 

 

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona 

istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz 

potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w 

alternatywnym systemie obrotu. 

 

Podstawa prawna 
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