
RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2012 R.

Zarząd  Spółki  Codemedia  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie,  działając  w  oparciu  o  postanowienia 
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z  dnia  31  października  2008  roku  (z  późn.  zm.)  pt.  "Dobre  Praktyki  Spółek  Notowanych  na 
NewConnect" przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2012 roku.

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.

POWOŁANIE PREZESA ZARZĄDU

W dniu  16.05.2012 wpłynęła  do  Spółki  złożona przez  Pana  Sławomira  Kornickiego  rezygnacja  z 
pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 17 maja 2012 r. Decyzja 
o  złożeniu  rezygnacji  związana  była  z  otrzymaniem  od  Grupy  ADV  SA  (większościowego 
akcjonariusza  Codemedia  S.A.)  propozycji  wejścia  w  skład  Rady  Nadzorczej  Emitenta  jako 
Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej.  Pan  Sławomir  Kornicki  propozycję  przyjął  i  na  Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Codemedia S.A.,które odbyło się w dniu 15.05.2012 został wybrany do 
Rady Nadzorczej Emitenta. 

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 maja 2012 r., Rada Nadzorcza Codemedia S.A., przyjęła 
rezygnację Pana Sławomira Kornickiego z funkcji Prezesa Zarządu Codemedia SA i podjęła uchwałę 
o powierzeniu tej funkcji Panu Piotrowi Bieńko z dniem 18.05.2012.

Aktualny skład Zarządu Codemedia SA jest następujący:
– Piotr Bieńko – Prezes Zarządu,
– Łucja Gdala – Wiceprezes Zarządu,
– Anna Gruszka – Członek Zarządu.
 

Do listopada ub.r. Piotr Bieńko był prezesem dom mediowego Mediasense, który został połączony z 
Codemedia w ramach Grupy ADV. Wcześniej związany był m.in. z sieciowymi domami mediowymi 
Universal McCann, MPG, Starcomem oraz z  biurem reklamy Telewizji Polskiej.

DOM MEDIOWY ROKU 2012 - WYRÓŻNIENIE DLA CODEMEDIA

"Media  i  Marketing  Polska"  opublikowała  raport  "Agencje  Reklamowe  i  Domy  Mediowe".  Przy 
przyznawaniu tytułów redakcja "MMP" kierowała się trzema podstawowymi kryteriami: badaniem MB 
SMG/KRC, danymi finansowymi i skutecznością biznesową.

Codemedia  zdobyło  wyróżnienie  w  gronie  domów  mediowych,  będąc  pierwszą  tak  wysoko 
utytułowaną firmą lokalną działającą w tym segmencie bez zaplecza międzynarodowych holdingów 
reklamowych. Tytuł domu mediowego roku przypadł sieciowej agencji MediaCom Warszawa. 



Raport specjalny "Agencje Reklamowe i Domy Mediowe, Marka Roku/Marketer Roku" ukazał się wraz 
z majowym wydaniem magazynu "Media & Marketing Polska".

Zestawienie  informacji  opublikowanych  przez  Emitenta  w  okresie  objętym 
raportem.
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COD Raport miesięczny za kwiecień 2012 roku

RAPORTY ESPI:
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CODEMEDIA Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w 
trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

12-05-24 00:03 bieżący '9/2012 CODEMEDIA Otrzymanie zawiadomienia akcjonariusza w 
trybie art. 69 Ustawy o ofercie.

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

W miesiącu  05.2012 spółka  prowadziła  prace  rozwojowe  związane z  platformą  przeznaczoną  do 
działań  direct  marketingowych  -  ThinkOpen.  Zgodnie  ze  strategią  rozwoju  Spółka  planowała 
przeznaczyć  na  ten  cel  50  tys.  pozyskanych  środków z  emisji  akcji  serii  B.  We wcześniejszych 
okresach  spółka prowadziła  prace  rozwojowe  w zakresie  rozwoju  funkcjonalności  poza obszarem 
email marketingu obejmującej SMS-y, telemarketing, a także pocztę tradycyjną. W  miesiącu objętym 
raportem  spółka  prowadziła  wdrożenie  nowej  wersji  systemu  ThinkOpen  w  kilku  wersjach 
funkcjonalnych. Spółka alokowała dotychczas 57% środków  pozyskanych z emisji akcji serii B, które 
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przeznaczone  były  na  rozwój  platformy  direct  marketingowej  ThinkOpen.  Prace  rozwojowe  będą 
kontynuowane w miesiącach 06-07.2012.  

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.

Spółka nie planuje wydarzeń w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i które mogą być 
istotne  z  punktu  widzenia  interesów inwestorów.  Spółka nie  będzie  publikować żadnych  raportów 
okresowych w czerwcu 2012 r. 

Podstawa prawna: 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 
dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.)- "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę: 

Łucja Gdala - Wiceprezes Zarządu


