
  

 

 

 

 

 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2012 R. 

Zarząd Spółki Codemedia S.A. (Emitent) 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 

czerwiec 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. 

WYGRANY PRZETARG OGŁOSZONY  PRZEZ SKOK 
 
W czerwcu br. Emitent podpisał umowę ze spółką  Kasy Stefczyka (Towarzystwo Zarządzające SKOK 

sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna) na obsługę budżetu mediowego wspierającego akcję 

promocyjną dotyczącą pożyczek gotówkowych z obniżonym oprocentowaniem. Główny komunikat 

kampanii przekazywany potencjalnym klientom koncentruje się na zmniejszeniu oprocentowania 

pożyczki gotówkowej. W kampanii Codemedia wykorzystuje zróżnicowane narzędzia marketingowe - 

m.in. bazy mailingowe największych portali internetowych, a także rozbudowany program afiliacyjny. 

Istotnym elementem będą też działania z zakresu mobile marketingu z przekazami kierowanymi do 

poszczególnych grup celowych.  

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z NORDGLASS 

W czerwcu br. Emitent podpisał umowę ze spółką NordGlass Sp. z o.o.
1
 na planowanie i zakup 

mediów. Kampania rozpoczęła się 10 czerwca br. Podstawowym celem akcji promocyjnej jest 

zachęcenie kierowców pojazdów mających uszkodzone i niewymienione szyby do szybkiej i sprawnej 

ich naprawy w filiach NordGlass działających na terenie Polski. Kampania stawia na podkreślenie 

sprawności obsługi klienta w filiach NordGlass informuje jak w prosty sposób można skontaktować się 

z infolinią NordGlass i omówić warunki wymiany uszkodzonych szyb w pojazdach. 

Działania promocyjne mają być kontynuowane przez Codemedia do końca sierpnia br. i obejmują 

następujące media tradycyjne: radio (Radio ZET i Program III Polskiego Radia), prasę oraz internet. 

 
 

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem. 

RAPORTY EBI: 

2012-06-15 
09:04:09 

bieżący 21/2012 COD Raport miesięczny za maj 2012 roku 

 

RAPORTY ESPI: 

W czerwcu br. emitent nie publikował raportów ESPI. 

                                                 
1
 NordGlass Sp. z o.o. to spółka prowadząca ogólnopolską sieć placówek serwisowych o nazwie „NordGlass” 

specjalizujących się w naprawie i wymianie szyb samochodowych. NordGlass Sp. z o.o. należy  do Grupy 

NordGlass, wiodącego europejskiego producenta szyb dla branży motoryzacyjnej, przemysłu kolejowego i 

okrętowego oraz budownictwa oraz  jednego z europejskich liderów rynku wymiany i naprawy szyb 

samochodowych.  (żródło: http://www.produkcja.nordglass.pl/) 

http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=COD&id=32826&id_tr=1


  

 

 

 

 

 

Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w 

części miała miejsce w okresie objętym raportem. 

W czerwcu br.  Emitent kontynuował prace rozwojowe związane z platformą przeznaczoną do działań 

direct marketingowych - ThinkOpen. Zgodnie ze strategią rozwoju Codemedia planowała przeznaczyć 

na ten cel 50 tys. pozyskanych środków z emisji akcji serii B. W  miesiącu objętym raportem 

Codemedia  prowadziła wdrożenie nowej wersji systemu ThinkOpen w kilku wersjach funkcjonalnych. 

Spółka alokowała dotychczas 75% środków  pozyskanych z emisji akcji serii B, które  przeznaczone 

były na rozwój platformy direct marketingowej ThinkOpen. 

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. 

W dniu 12 lipca br. zgodnie z informacjami publikowanymi w raportach bieżących EBI Emitent dokonał 

wypłaty dywidendy z zysku za rok 2011 roku.  

Spółka w nadchodzącym miesiącu nie planuje innych wydarzeń korporacyjnych, które dotyczą 

inwestora i które mogą być istotne z punktu widzenia inwestorów. Spółka nie będzie publikować 

żadnych raportów okresowych w lipcu 2012 r. 

Spółka opublikuje raport za II kwartał 2012 roku w dniu 15 sierpnia 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 


