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RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 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 grudzień 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
1
 

 

W grudniu 2014 r. Stopklatka TV wróciła na pozycję drugiego najpopularniejszego kanału  

serialowo-filmowego w Polsce.  

 

Średnia minutowa oglądalność (AMR) wyniosła w omawianym okresie 26 183 widzów w grupie 

komercyjnej 16-49 (wzrost o 36,5% w porównaniu z poprzedzającym miesiącem) i 58 739 widzów 

w grupie 4+ (wzrost o ponad 19% w stosunku do listopada 2014 r.). Dzięki wzrostom powyżej 

średniej dla rynku, zwiększył się także udział stacji w widowni, wynosząc odpowiednio 0,91% 

w grupie komercyjnej i 0,82% w grupie 4+. 

 

Stopklatka TV osiągnęła bardzo dobre wyniki w okresie świątecznym. Stacja zanotowała w tym czasie 

proporcjonalnie wyższy przyrost oglądalności w porównaniu do średniej rynkowej. W tygodniu  

od 24 do 30 grudnia (z jednodniową przerwą) utrzymywała średni udział w widowni powyżej 1%. 

Najpopularniejszy film przyciągnął w grupie 4+ ponad ćwierć miliona widzów (258 tys.).  

 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

 

W dniu 22 grudnia 2014 r. miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. („NWZ”), 

podczas którego podjęto m.in. uchwałę w przedmiocie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

pod numerem 144 do zbadania  rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia  

2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

 

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

 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

12.12.2014 Bieżący 49/2014 Raport miesięczny za listopad 2014 r. 

22.12.2014 Bieżący 50/2014 Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 22 

grudnia 2014 r. 

 

RAPORTY ESPI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

22.12.2014 Bieżący 19/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 22 grudnia 

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 grudniu 2014 roku. 

 

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

przedstawione w pkt. 1 niniejszego raportu. 

 

 

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 lutego 2015 r. Emitent przekaże raport miesięczny za styczeń 2015 r. 
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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 

 


