
  

 

 

 

 

 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2013 R. 

 

Zarząd Spółki Codemedia S.A. (dalej: Emitent) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o 

postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na 

"NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 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 marcu br.: 

KAMPANIA REKLAMOWA DLA GRUPY MASPEX WADOWICE 

W marcu br. została przeprowadzona internetowa kampania reklamowa napojów Kubuś (Grupa 

Maspex Wadowice) prezentująca nową wersję serwisu www.kubus.pl. Głównymi odbiorcami kampania 

były dzieci, nowa odsłona strony www produktów została stworzona w formie ilustracji 3D - o nowej 

wersji serwisu informuje specjalnie przygotowany 15 - sekundowy spot, Dodatkowo kampanii 

internetowej towarzyszył konkurs z nagrodami dla dzieci. Codemedia odpowiedzialna była częściowo, 

(obok innego domu mediowego) za planowanie i zakup mediów -  Kampania trwała do 7 kwietnia br. 

KAMPANIA REKLAMOWA DLA NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. 

W marcu br. rozpoczęła się kampania reklamowa produktu MiniLinii - nowego suplementu diety 

wspomagającego odchudzanie firmy Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. Kampania była 

prowadzona w największych stacjach telewizyjnych: TVP, Polsat, TVN oraz kanałach tematycznych. 

15- i 30-sekundowe spoty emitowano przy popularnych serialach o wysokiej oglądalności a 

mianowicie: „M jak Miłość”, „Na dobre i na złe”, „Barwy Szczęścia”, „Na Wspólnej” i „Ukryta Prawda”, a 

także w porannym paśmie znanych programów śniadaniowych, Codemedia S.A. odpowiedzialna była 

w kampanii za zakup mediów. Kampanii towarzyszą działania w internecie, w tym social media i PR 

produktowy. Działa też dedykowana suplementowi strona internetowa www.minilinia.pl 

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem. 

RAPORTY EBI: 
 

2013-03-29  | 
13:51 

bieżący 11/2013 COD Zarządzenie przerwy w obradach NWZA oraz 
treść podjętych uchwał w dniu 28.03.2013 r. 

2013-03-14 | 
16:12 

 bieżący 10/2013 COD .Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia 
uchwały o przekształceniu Codemedia SA w 
spółkę komandytowo- akcyjną 

2013-03-14 | 
15:53 

bieżący 9/2013 COD Raport miesięczny za luty 2013 roku 

http://www.minilinia.pl/
http://gielda.onet.pl/zarzadzenie-przerwy-w-obradach-nwza-oraz-tresc-podjetych-uchwal-w-dniu-28-03-2013-r,18886,182542,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/zarzadzenie-przerwy-w-obradach-nwza-oraz-tresc-podjetych-uchwal-w-dniu-28-03-2013-r,18886,182542,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/raport-kwartalny-za-iv-kwartal-2012-r,18886,176929,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/raport-kwartalny-za-iv-kwartal-2012-r,18886,176929,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/raport-miesieczny-za-luty-2013-roku,18886,180267,komunikaty-detal


  

 

 

 

 

 

 

RAPORTY ESPI: 
 

29.03.2013 | 
18:29 

bieżący 11/2013 COD CODEMEDIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% liczby głosów na 
NWZA w dniu 28 marca 2013 r. 

29.03.2013 | 
18:20 

bieżący 10/2013 COD CODEMEDIA S.A.: Zarządzenie przerwy w obradach 
NWZA w dniu 28.03.2013 r. 

04.03.2013 | 
21:00 

bieżący 8/2013 COD CODEMEDIA S.A.: Zawiadomienie od Członka Rady 
Nadzorczej Codemedia SA o transakcjach na 
akcjach Spółki. 

 

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. 

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 kwietnia 2013 r. 
po zarządzeniu przerwy dnia  28 marca 2013 r. 
 
 

Podstawa prawna: 

Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na "NewConnect". 

Osoby reprezentujące spółkę: 

 

Łucja Gdala - Wiceprezes Zarządu 

http://gielda.onet.pl/codemedia-s-a-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-nwza-w-dniu-28-marca-2013-r,18886,182626,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/codemedia-s-a-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-nwza-w-dniu-28-marca-2013-r,18886,182626,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/codemedia-s-a-wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-nwza-w-dniu-28-marca-2013-r,18886,182626,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/codemedia-s-a-zarzadzenie-przerwy-w-obradach-nwza-w-dniu-28-03-2013-r,18886,182624,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/codemedia-s-a-zarzadzenie-przerwy-w-obradach-nwza-w-dniu-28-03-2013-r,18886,182624,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/codemedia-s-a-zawiadomienie-od-czlonka-rady-nadzorczej-codemedia-sa-o-transakcjach-na-akcjach-spolki,18886,179026,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/codemedia-s-a-zawiadomienie-od-czlonka-rady-nadzorczej-codemedia-sa-o-transakcjach-na-akcjach-spolki,18886,179026,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/codemedia-s-a-zawiadomienie-od-czlonka-rady-nadzorczej-codemedia-sa-o-transakcjach-na-akcjach-spolki,18886,179026,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/codemedia-s-a-zawiadomienie-od-czlonka-rady-nadzorczej-codemedia-sa-o-transakcjach-na-akcjach-spolki,18886,179026,komunikaty-detal

