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RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2015 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 czerwiec 2015 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 TV1 

 

Czerwiec 2015 r. był dla Stopklatki TV bardzo dobrym miesiącem.  

 

Pomimo nieznacznego spadku liczebności widowni telewizyjnej w Polsce, stacja osiągnęła rekordowy 

poziom średniego udziału (SHR%) w grupie komercyjnej (16-49): 1,04%. To o niemal 20% więcej niż 

w czerwcu 2014 r. i o prawie 12% więcej niż w maju 2015 r. Do 0,90% wzrósł także udział Stopklatki 

TV w widowni 4+. Średnia minutowa oglądalność (AMR) stacji wyniosła w tym okresie niemal  

52,8 tys. w grupie 4+ i przeszło 24,2 tys. w grupie 16-49. Wśród widzów z grupy 16-49, korzystających 

wyłącznie z telewizji naziemnej, kanał osiągnął 2,39% SHR. 

 

Czerwcowe wyniki zapewniły Stopklatce TV awans na 17 miejsce w rankingu polskich kanałów 

telewizyjnych w grupie komercyjnej. 

 

 

 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

 

W dniu 23 czerwca 2015 r. miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. („ZWZ”), 

podczas którego podjęto uchwały w przedmiocie:  

 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2014 r., 

 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony  

31 grudnia 2014 r., 

 pokrycia straty za rok obrotowy 2014, 

 dalszego istnienia Spółki, 

 udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku 2014, 

 wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stopklatka S.A., 

 zmian w statucie Spółki w zakresie art. 14A ust. 1 oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego, 

o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 16/2015. 

 

Zawarcie aneksów do umów pożyczek z Kino Polska TV S.A. 

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. zostały podpisane aneksy do umów pożyczek pomiędzy Spółką  

a Kino Polska TV S.A. tj.: 

 aneks nr 3 do umowy pożyczki z dnia 25.09.2013 r.; 

 aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 19.12.2014 r.; 

 aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 15.01.2015 r.; 

zgodnie z którymi wydłużył się okres spłaty przedmiotowych pożyczek powiększonych o odsetki  

o jeden miesiąc tj. z dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. 

 

Zawarcie aneksów do umów pożyczek z Agora S.A. 

 

W dniu 30 czerwca 2015 r. zostały podpisane aneksy do umów pożyczek pomiędzy Spółką  

a Agora S.A. tj.: 

 aneks nr 3 do umowy pożyczki z dnia 24.04.2014 r; 

 aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 19.12.2014 r.; 

 aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 15.01.2015 r.; 

zgodnie z którymi wydłużył się okres spłaty niniejszych pożyczek powiększonych o odsetki o jeden 

miesiąc tj. z dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. 

 

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

 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

23.06.2015 r. Bieżący 16/2015 Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu  

23 czerwca 2015 r. 

12.06.2015 r. Bieżący 15/2015 Raport miesięczny Stopklatka S.A. za maj  

2015 r. 
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RAPORTY ESPI: 

 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

23.06.2015 r. Bieżący 2/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Stopklatka S.A.  

w dniu 23 czerwca 2015 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 czerwcu  

2015 roku. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w czerwcu 2015 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. 

 

12 sierpnia 2015 r. Spółka poda do publicznej wiadomości raport kwartalny Stopklatka S.A. za drugi 

kwartał 2015 roku (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w roku 2015, 

przekazanym raportem bieżącym EBI nr 4/2015). 

 

W związku 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 sierpnia 2015 r. Emitent przekaże raport miesięczny za lipiec 2015 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 

 


