
 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie, 

 

nadal otrzymujemy zapytania dotyczące zarówno statusu rejestracji Mining City w SEC na Filipinach, 

jak i sprzecznych informacji pochodzących od stron trzecich, które nie mają żadnej faktycznej wiedzy 

na temat sprawy z naszego punktu widzenia.  

 

Dlatego chcielibyśmy podzielić się rzeczywistym stanem procesu rejestracji i rozwiać wszelkie 

wątpliwości, przedstawiając następujące fakty: 

 

• na Filipinach została pomyślnie zarejestrowana nowa firma.  

• Nowa firma wystąpiła o dodatkową licencję, aby spełnić wymogi regulacyjne, które mają umożliwić 

Mining City kontynuowanie działalności gospodarczej na Filipinach.  

• Otrzymaliśmy już potwierdzenie, że wniosek rejestracyjny został wewnętrznie przyjęty do 

ostatecznej oceny i decyzji przed zatwierdzeniem.  

• W dniu 27 października 2020 r. przeprowadziliśmy rozmowę wideo z przedstawicielem kierownika 

biura SEC na Filipinach i szacuje się, że proces zostanie zakończony w ciągu tygodnia od tej daty, 

bez dalszych opóźnień.  

• SEC następnie ogłosi wynik do publicznej wiadomości. 

 

Należy pamiętać, że zgodnie z orzecznictwem filipińskim sprzedaż mocy obliczeniowej (hash power) i 
wynajem sprzętu komputerowego sama w sobie nie wymaga dodatkowej licencji. Jednak dodatkowa 
licencja jest wymagana, gdy obecna metoda, za pomocą której sprzedajemy i promujemy nasz 
konkretny produkt, są stosowane w ramach strategii marketingowej. 
 
Uzyskanie dodatkowej licencji w SEC to skomplikowany i czasochłonny proces, który wymaga dużo 
pracy. Jest to jednak dla nas niezwykle ważne i dokładamy wszelkiej staranności, aby przebiegł on 
sprawnie.  
 
Cały ten wysiłek to tylko fragment znacznie większego planu, który zostanie podany do wiadomości 
publicznej, gdy wszystkie formalności zostaną zakończone. 
 
Jesteśmy świadomi, że istnieją osoby trzecie, które bezprawnie przedstawiają fałszywe informacje i 
potencjalnie przyczyniają się - celowo lub nieumyślnie - do uniemożliwienia pomyślnego uzyskania 
przez nas tej licencji i zniszczenia naszej marki. Niemniej jednak będziemy nadal uczciwie i 
przejrzyście podchodzić do naszej działalności, a także nieustannie starać się przestrzegać wymogów 
pełnej zgodności oraz zapewnić bezpieczeństwo i ochronę naszych klientów. 
 

Przepraszamy za opóźnioną odpowiedź z naszej strony. Prosimy o dalszą cierpliwość, ponieważ 
proces rejestracyjny i jego harmonogram nie zależą wyłącznie od nas. Postaramy się na bieżąco 
informować Pana o naszych najnowszym rozwoju, tak jak zawsze robiliśmy to w przeszłości. 
 
Z poważaniem 
 

Greg Rogowski 

Mining City CEO  

29.10.2020 r. 


