
  

 

 

 

 

 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2013 R. 

 

Zarząd Spółki Codemedia S.A. (dalej: 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 

styczeń 2013 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. 

Według wiedzy Emitenta w miesiącu, którego dotyczy raport nie wystąpiły nowe, szczególne 

tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Emitenta, które  mogą mieć w przyszłości istotne skutki 

dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Codemedia w przyszłych okresach. 

Działania podejmowane przez Emitenta w styczniu br.: 

NABYCIE 30% udziałów w QUARTIC Sp. z o.o. 

W dniu 2 stycznia 2013 r. Codemedia nabyłą 30 % udziałów w kapitale zakładowym Quartic Sp. z 

o.o., o wartości 210 tys. zł. Dodatkowo w dniu 2 stycznia 2013 r. Emitent wraz ze spółką zawarł 

umowę inwestycyjną, zgodnie z zapisami której planowane jest, że Emitent ma prawo by do końca 

 2013 roku nabyć dalszą część udziałów spółki, jednak udział Emitenta w kapitale spółki nie będzie 

przekraczał na koniec 2013 roku maksymalnie 50% ogółu udziałów w kapitale tej spółki. Ponadto 

zgodnie z umową ich nabycie przez Emitenta będzie uzależnione od postępów spółki w 

realizowanym projekcie. Codemedia dzięki zaangażowaniu kapitałowemu i rozpoczęciu bliskiej 

współpracy z Quartic Sp. z o.o. spodziewa się uzyskać szereg synergii pomiędzy spółkami 

działającymi w tej samej branży.  

Quartic Sp. z o.o., założona przez Pawła i Przemysława Wyborskich oraz Paulinę Zamojską, 

oferuje autorski inteligentny system personalizowanych rekomendacji dla e-biznesu. System ten 

automatycznie gromadzi i analizuje informacje o zachowaniach klientów danego serwisu 

internetowego, na tej podstawie precyzyjnie poznając ich potrzeby i preferencje zakupowe po to, 

żeby z katalogu produktów lub treści przedstawić najlepiej dopasowaną dla określonego 

użytkownika. Z technologii firmy korzystają m.in. Empik.pl, Merlin.pl, Playmobile.pl, Rainbow Tours, 

Szkla.com i Praktiker.pl. 

Oprócz Emitenta aktywnymi udziałowcami spółki Quartic pozostają firmy: Data Force Group i 

Divante.  

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem. 

RAPORTY EBI: 

31.01.2013 | 
16:37 

bieżący 4/2013 COD Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 
2013 roku 

14.101.2013 | 
17:39 

bieżący 3/2013 COD Raport miesięczny za grudzień 2012 roku 

11.01.2013  |  bieżący 2/2013 COD Informacja dla Akcjonariuszy Codemedia 

http://www.newconnect.info/komunikat_ebi/harmonogram_przekazywania_raportow_okresowych_w_2013_roku-383666c?f=sp
http://www.newconnect.info/komunikat_ebi/harmonogram_przekazywania_raportow_okresowych_w_2013_roku-383666c?f=sp
http://www.newconnect.info/komunikat_ebi/raport_miesieczny_za_grudzien_2012_roku-3753413?f=sp
http://www.newconnect.info/komunikat_ebi/informacja_dla_akcjonariuszy_codemedia-37423db?f=sp


  

 

 

 

 

 

15:24 

03.01.2013 |  
23:24 

bieżący 1/2013 COD Nabycie udziałów w spółce z o.o. 

 

RAPORTY ESPI: 

30.01.2013 | 
19:37 

bieżący 1/2013 COD CODEMEDIA S.A. - Zawiadomienie od osoby 
zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2012 
roku 

 

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

części miała miejsce w okresie objętym raportem. 

Nie dotyczy. 
 

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 zaplanowała opublikowanie raportu za IV kwartał 2012 r. w dniu 14 lutego 2013 r.  
 
Szczególnie ważną informacją dla inwestorów jest, przekazana w raporcie EBI nr 5/2013 z dnia 

04.02.2013 r., powzięta decyzja o zamiarze przekształcenia w spółkę komandytowo akcyjną, 

który to proces znajduje się w toku i będzie miał kontynuację w następnych miesiącach – 

(Zamiar przekształcenia Codemedia S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną).  

 

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 

http://www.newconnect.info/komunikat_ebi/nabycie_udzialow_w_spolce_z_o_o-37086de?f=sp
http://gielda.wp.pl/kat,36996,title,CODEMEDIA-SA-Zawiadomienie-od-osoby-zobowiazanej-o-transakcjach-na-akcjach-Spolki-w-2012-roku,wid,15296712,wiadomosc.html
http://gielda.wp.pl/kat,36996,title,CODEMEDIA-SA-Zawiadomienie-od-osoby-zobowiazanej-o-transakcjach-na-akcjach-Spolki-w-2012-roku,wid,15296712,wiadomosc.html
http://gielda.wp.pl/kat,36996,title,CODEMEDIA-SA-Zawiadomienie-od-osoby-zobowiazanej-o-transakcjach-na-akcjach-Spolki-w-2012-roku,wid,15296712,wiadomosc.html
http://www.newconnect.info/komunikat_ebi/zamiar_przeksztalcenia_codemedia_s_a_w_spolke_komandytowo_akcyjna-3849441?f=sp
http://www.newconnect.info/komunikat_ebi/zamiar_przeksztalcenia_codemedia_s_a_w_spolke_komandytowo_akcyjna-3849441?f=sp

