
  

 

 

 

 

 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2013 R. 

Zarząd Spółki Codemedia S.A. (dalej: Spółka, 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 

listopad 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 w listopadzie br.: 

 

Codemedia SA wzięła udział w kolejnym projekcie dla Grupy Maspex Wadowice 

Codemedia po raz kolejny przygotowała kampanię promocyjną w Internecie dla marki Tiger z portfolio 

grupy Maspex Wadowice. Jest to projekt internetowy pt.: "Game is not over". Idea projektu polega na 

uruchomieniu specjalnej platformy, na której dostępne są trzy gry opracowane w stylistyce automatów 

do gier z lat 80. Gry nawiązują do różnych sytuacji, w których młodzi ludzie piją napoje marki Tiger, 

oraz sposobu, w jaki spędzają swój wolny czas. Pierwsza pt.:  "Anatomia"; pojawiła się na platformie 2 

grudnia. Kolejne odsłony zabawy będą emitowane co kilka dni. Projekt będzie promowany poprzez 

kampanię internetową, realizowaną w najpopularniejszych portalach (m.in. YouTube, Filmweb, Nasza 

Klasa). Za zakup mediów odpowiada Codemedia. 

 

Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym 

raportem. 

RAPORTY EBI: 
 

2013-11-29 | 17:01 bieżący 47/2013 COD Informacja dotycząca spółki dominującej 

2013-11-26 | 13:54 bieżący 46/2013 COD Korekta prognozy wyników finansowych Spółki za rok 2013 

2013-11-19 | 15:31 bieżący 45/2013 COD Zmiany w Zarządzie Codemedia SA 

2013-11-19 | 14:58 bieżący 44/2013 COD Aktualny skład Rady Nadzorczej Codemedia SA 

2013-11-18 | 17:06 bieżący 43/2013 COD Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Codemedia S.A. w dniu 
18.11.2013 r. 

2013-11-14 | 18:26 kwartalny 42/2013 COD Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 r. 

2013-11-14 | 11:25 bieżący 41/2013 COD Raport miesięczny za październik 2013 roku 

 

 
RAPORTY ESPI: 
brak 

http://gielda.onet.pl/informacja-dotyczaca-spolki-dominujacej,18886,214725,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/korekta-prognozy-wynikow-finansowych-spolki-za-rok-2013,18886,214213,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/zmiany-w-zarzadzie-codemedia-sa,18886,213498,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/aktualny-sklad-rady-nadzorczej-codemedia-sa,18886,213481,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/tresc-uchwal-powzietych-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-codemedia-s-a-w-dniu-18-11-2013-r,18886,213392,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/tresc-uchwal-powzietych-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-codemedia-s-a-w-dniu-18-11-2013-r,18886,213392,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/tresc-uchwal-powzietych-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-codemedia-s-a-w-dniu-18-11-2013-r,18886,213392,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/skonsolidowany-raport-kwartalny-za-iii-kwartal-2013-r,18886,212851,komunikaty-detal
http://gielda.onet.pl/raport-miesieczny-za-pazdziernik-2013-roku,18886,212447,komunikaty-detal


  

 

 

 

 

 

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. 

21.11.2013 r. spółka dominująca wobec Emitenta - SMT S.A. ogłosiła wezwanie dla akcjonariuszy 

Codemedia S.A. do sprzedaży 3.523 akcji Codemedia, stanowiących 0,21 proc. wszystkich akcji 

spółki, oferując 28,61 zł za sztukę. W wyniku wezwania SMT S.A. chce osiągnąć 100 proc. głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki Codemedia. Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu rozpoczęły się 11 

grudnia 2013 r. i potrwają do 10 stycznia 2014 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 


