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RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2014 R. 

 

 

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu 

o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych  

na NewConnect” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny Emitenta  

za kwiecień 2014 roku. 

 

 

1. 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  

 

Działalność telewizyjna – Stopklatka TV 

 

Kwiecień 2014 r. był pierwszym pełnym miesiącem obecności kanału Stopklatka TV na rynku 

telewizyjnym (premiera miała miejsce 15 marca 2014 r.).  

 

W kwietniu 2014 r. średni udział stacji w oglądalności w grupie 4+ wyniósł 0,69% przy średnim 

dziennym zasięgu ok. 2,4 mln widzów. AMR w grupie 4+ wyniósł w tym czasie 42 500  

(w dni weekendowe – 57 800). W grupie widzów 4+ odbierających jedynie telewizję naziemną udział 

Stopklatki TV już w pierwszym tygodniu nadawania wyniósł 1,28%. Co ważne, w kolejnych okresach 

systematycznie rósł, pod koniec kwietnia przekraczając 2%.
1
 

 

Od 16 kwietnia tego roku Stopklatka TV obecna jest w sieci Vectra, zaś 28 kwietnia 2014 r. została 

włączona do oferty Multimedia Polska, co podniosło zasięg techniczny tej stacji do 80% ludności 

Polski. Trwają rozmowy z kolejnymi operatorami. 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. – podjęcie uchwały o podwyższeniu 

kapitału zakładowego Emitenta  

 

W dniu 28 kwietnia 2014 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. 

(„NWZ”), podczas którego podjęto uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki do kwoty nie niższej niż 2.275.247 zł i nie wyższej niż 6.529.956 w drodze emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. 

Szczegółowe informacje odnośnie zapisów na akcje serii D zostaną przedstawione w memorandum 

informacyjnym Spółki, o publikacji którego Emitent poinformuje raportem bieżącym. 

 

Ponadto, na podstawie uchwał nr 4 i nr 5 NWZ dokonało zmian w statucie Spółki w zakresie art. 7 

oraz rozdziału IV A. Tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A. został przyjęty i przedstawiony  

w uchwale nr 6 NWZ Emitenta.  

 

Umowy z podmiotami z Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. 

 

24 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Kino Polska TV S.A.  

("KPTV"). 

 

W związku z powyższym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych przez 

Spółkę z KPTV bądź z podmiotami od niego zależnymi ("Kontrahenci") od dnia przekazania raportu 

bieżącego nr 5/2014 w sprawie podpisania umowy istotnej pomiędzy Emitentem a Kino Polska 

Program Sp. z o.o. SKA (podmiot zależny od KPTV), tj. od 24 stycznia 2014 r. do 24 kwietnia 2014 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość 

umów (zarówno barterowych jak i gotówkowych) zawartych z tymi Kontrahentami w badanym czasie 

wynosi 1.192.000,00 zł, a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka 

S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończonych 31 grudnia 2013 r., co stanowiło 

podstawę do uznania niniejszych umów za istotne.  

 

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu 24 kwietnia 

2014 r., przedmiotem której jest udzielenie przez Kino Polska TV S.A. ("Pożyczkodawca") na rzecz 

Stopklatka S.A. ("Pożyczkobiorca") pożyczki w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 

złotych).  

 

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % 

(półtora punktu procentowego) w skali roku. Na mocy przedmiotowej umowy Pożyczkobiorca 

zobowiązuje się, że zwróci KPTV kwotę udzielonej pożyczki na rachunek KPTV po rejestracji przez 

właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Pożyczkobiorcy, które zostało 

uchwalone w dniu 28 kwietnia 2014 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A., 

jednakże nie później, niż do dnia 31 sierpnia 2014 r. wraz z odsetkami. Niniejsza pożyczka zostanie 

przeznaczona przez Pożyczkobiorcę przede wszystkim na rozwój programu Stopklatka TV.  
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Umowy z podmiotami z Grupy Kapitałowej Agora S.A. 

 

24 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Agora S.A. ("Agora").  

 

W związku z powyższym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych przez 

Spółkę z Agorą bądź z podmiotami od niej zależnymi ("Kontrahenci") od dnia przekazania raportu 

bieżącego nr 43/2013 w sprawie podpisania umowy istotnej pomiędzy Emitentem a Agorą, tj. od 19 

grudnia 2013 r. do 24 kwietnia 2014 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość 

umów (zarówno barterowych jak i gotówkowych) zawartych z tymi Kontrahentami w badanym czasie 

wynosi 906.450,00 zł, a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. 

ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończonych 31 grudnia 2013 r., co stanowiło podstawę 

do uznania niniejszych umów za istotne.   

 

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu 24 kwietnia 

2014 r., przedmiotem której jest udzielenie przez Agorę S.A. ("Pożyczkodawca") na rzecz Stopklatka 

S.A. ("Pożyczkobiorca") pożyczki w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).  

 

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % 

(półtora punktu procentowego) w skali roku. Na mocy przedmiotowej umowy Pożyczkobiorca 

zobowiązuje się, że zwróci Agorze kwotę udzielonej pożyczki na rachunek Agory po rejestracji przez 

właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Pożyczkobiorcy, które zostało 

uchwalone w dniu 28 kwietnia 2014 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A., 

jednakże nie później, niż do dnia 31 sierpnia 2014 r. wraz z odsetkami. Niniejsza pożyczka zostanie 

przeznaczona przez Pożyczkobiorcę przede wszystkim na rozwój programu Stopklatka TV.  

 

Umowy z Cinephil France 

 

7 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Spółką a Cinephil France S.A.S. na zakup 

praw do filmów w ramach licencji.  

 

W związku z powyższym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych  

z Cinephil France S.A.S. od dnia przekazania raportu bieżącego nr 6/2014 w sprawie podpisania przez 

Spółkę istotnej umowy z Cinephil France S.A.S., tj. od 30 stycznia 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość 

umów zawartych z tym podmiotem w badanym czasie wynosi 214.524,00 USD (653,7 tys. zł), a tym 

samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres 

ostatnich 4 kwartałów zakończonych 31 grudnia 2013 r., co stanowiło podstawę do uznania 

niniejszych umów za istotne.  

 

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu 7 kwietnia 

2014 r., przedmiotem której jest udzielenie przez Cinephil France S.A.S. ("Licencjodawca") na rzecz 

Stopklatka S.A. ("Licencjobiorca") praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych  

w umowie tytułów filmowych na potrzeby kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji do 

poszczególnych filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich. Łączna kwota, jaką 

Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte licencje (łącznie z kosztami 
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materiałów) wynosi 174.524,00 USD (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia 

cztery dolary). 

 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. 

 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

02.04.2014 Bieżący 16/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stopklatka S.A. 

07.04.2014 Bieżący 17/2014 Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium 

umowy istotnej 

14.04.2014 Bieżący 18/2014 Raport miesięczny za marzec 2014 r. 

24.04.2014 Bieżący 19/2014 Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium 

umowy istotnej 

24.04.2014 Bieżący 20/2014 Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium 

umowy istotnej 

28.04.2014 Bieżący 21/2014 Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 28 

kwietnia 2014 r. 

 

RAPORTY ESPI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

02.04.2014 Bieżący 5/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stopklatka S.A. 

29.04.2014 Bieżący 6/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 28 kwietnia 

2014 r. 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce  

w okresie objętym raportem oraz informacje na temat działalności Emitenta w marcu 2014 roku. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w kwietniu 2014 r. zostały 

przedstawione w pkt. 1 niniejszego raportu. 
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4. 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. 

 

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych  

na NewConnect” do dnia 14 czerwca 2014 r. Emitent przekaże raport miesięczny za maj 2014 r.  

 

 

Podstawa prawna:  

 

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

 

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu 

 

 


