RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 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
luty 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 lutym br.:
ROZWÓJ W CODEMEDIA
W lutym do zespołu Codemedia – do działu Performance dołączył Marcin Hajdenrajch obejmując
stanowisko Media Plannera. Dział Performance, wyspecjalizowany jest w obsłudze klientów z sektora
e-commerce i finansów w zakresie planowania offline i online. Marcin Hajdenrajch będzie odpowiadał
1
za prowadzenie projektów w radio oraz działania w obszarze pozycjonowania SEM .
W swojej karierze zawodowej Marcin Hajdenrajch związany był z Grupą Eurozet (głównie ze
stacjami radiowymi Antyradio i Radio Planeta), gdzie pełnił funkcję Specjalisty ds. Promocji i
Projektów Specjalnych.
Marcin Hajdenrajch jest absolwentem kierunku informacja naukowa, specjalizacja: prasoznawstwo z
elementami dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym
raportem.
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Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą
w Warszawie o zwołaniu na dzień 28 marca
2013 roku Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
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Zamiar przekształcenia Codemedia S.A. w
spółkę komandytowo-akcyjną.
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SEM – Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach – ogół działań promocyjnych (kampanie
linków sponsorowanych, pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW), które mają na celu uzyskanie jak
najlepszych pozycji serwisu w (zarówno naturalnych, jak i płatnych) wynikach wyszukiwania, na wybrane słowa
/ frazy kluczowe wpisywane przez użytkowników w zapytaniu do wyszukiwarki.
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CODEMEDIA S.A.: Ogłoszenie Zarządu Codemedia
S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 28
marca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
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CODEMEDIA S.A.: Wpłynięcie zawiadomienia
akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
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CODEMEDIA S.A.: Zawiadomienie od Członka Rady
Nadzorczej Codemedia SA o transakcjach na
akcjach Spółki.
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CODEMEDIA S.A.: Zawiadomienie od Członka Rady
Nadzorczej Codemedia SA o transakcjach na
akcjach Spółki.
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CODEMEDIA S.A.: Zawiadomienie od Grupa SMT
S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) o zmianie stanu
posiadania.
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CODEMEDIA S.A.: Wpłynięcie 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.
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 planuje zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 marca 2013 r.,
zgodnie z opublikowanym raportem bieżącym EBI z dnia 27 lutego 2013 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

