
  

 

 

 

 

 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2013 R. 

 

Zarząd Spółki Codemedia S.A. (dalej: Emitent, Codemedia) 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 wrzesień 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. 

Wybrane zdarzenia i działania podejmowane przez Emitenta we wrześniu br.: 

Oferta Codemedia  zwyciężyła w przetargu Polkomtela 

Codemedia SA wygrała zorganizowany przez Polkomtel Sp. z o.o. przetarg na obsługę kampanii 

afiliacyjnych. W ramach współpracy Codemedia zajmie się przygotowaniem i bieżącą obsługą 

kampanii afiliacyjnych polegających na pozyskiwaniu leadów sprzedażowych. Na potrzeby Polkomtela 

agencja opracowała dedykowany program afiliacyjny, którego głównym wyróżnikiem jest marketing 

rekomendacji. Poza obsługą kampanii afiliacyjnych, Codemedia będzie również realizować kampanie 

dotyczące wybranych przez klienta projektów specjalnych. Pierwsze kampanie afiliacyjne realizowane 

przez Codemedia wystartowały we wrześniu. Po rozstrzygnięciu przetargu, została podpisana umowa 

na czas nieokreślony. Codemedia odpowiada za przygotowanie materiałów kreatywnych na potrzeby 

kampanii prowadzonych dla Polkomtela w ramach wspomnianej umowy. 

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem. 

RAPORTY EBI: 
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RAPORTY ESPI: 
 
Brak w danym okresie. 
 

 

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, 

http://gielda.onet.pl/raport-miesieczny-za-sierpien-2013-roku,18886,206093,komunikaty-detal


  

 

 

 

 

 

planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 

inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu 

analitycznego. 

Raport skonsolidowany za III kwartał 2013 r. zostanie opublikowany 14 listopada 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: 

 

 

 

Piotr Bieńko - Prezes Zarządu 
 
 
 
 


