STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2016 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2016 R.
Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu
o postanowienia punktu 16 Załącznika 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 luty 2016 r.

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
W lutym 2016 r. Stopklatka TV osiągnęła w grupie komercyjnej średniomiesięczny udział w rynku
(SHR) na poziomie 0,93%, utrzymując tym samym udział w rynku ze stycznia br. Średni miesięczny
udział stacji w grupie 4+ wyniósł natomiast 0,96% SHR. W zestawieniu z analogicznym okresem
wcześniejszego roku jest to wzrost o 6,7%.
W porównaniu z wynikami z roku 2015, Stopklatka TV w grupie 4+ poprawiła także swoje wskaźniki
średniej minutowej oglądalności (AMR), średniego dziennego czasu (ATS) spędzanego przez
odbiorców na oglądaniu kanału oraz zasięgu (RCH%). Średnia minutowa oglądalność stacji w lutym
wyniosła 67,6 tys. AMR, czyli o 4% więcej niż przed rokiem. Średni miesięczny zasięg stacji zwiększył
się o 2,2%, do poziomu 10,1%.
W lutym 2016 r. widzowie spędzili na oglądaniu Stopklatki TV średnio 26 minut i 51 sekund dziennie,
co oznacza, że ATS kanału wydłużył się o 2%.
1

Źródło: Nielsen Audience Measurement
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Stacja cieszy się popularnością wśród ogółu widzów Naziemnej Telewizji Cyfrowej. AMR kanału w tej
grupie wyniosła w lutym 42,3 tys. odbiorców. Wynik ten przełożył się na 1,87% udziału w rynku,
co w porównaniu z lutym 2015 r. oznacza wzrost o 8,7%.

Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
24 lutego 2016 r. Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(„GPW”) wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez
GPW 4 641 304 (słownie: czterech milionów sześciuset czterdziestu jeden tysięcy trzystu czterech) akcji
zwykłych na okaziciela serii E.

Zmiana warunków koncesji na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV
23 lutego 2016 r. Zarząd Emitenta powziął informację o podjęciu przez Przewodniczącego Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji („KRRiT”) decyzji o wyrażeniu zgody na wnioskowane przez Spółkę
zmiany w koncesji Nr 544/2013-T z dnia 30 października 2013 r. („Koncesja”), udzielonej
Stopklatka S.A. na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „STOPKLATKA TV”
w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym.
Na mocy niniejszej decyzji od kwietnia 2016 r.:
 udział filmów fabularnych wynosił będzie min. 53% w tygodniowym czasie nadawania programu;
 udział filmów dokumentalnych wynosił będzie min. 10% w tygodniowym czasie nadawania

programu;
 wprowadzono nową kategorię audycji – rozrywka – na poziomie min. 5% w tygodniowym czasie

nadawania programu;
 udział audycji powtórkowych wynosił będzie nie więcej niż 30% w tygodniowym czasie nadawania
programu.
Pozostałe warunki Koncesji pozostają bez zmian.
W ocenie Spółki wyżej wskazana zmiana warunków udzielonej Koncesji w stopniu znaczącym
podniesie jakość oferowanych programów, a w konsekwencji zwiększy satysfakcję odbiorców kanału
Stopklatka TV. Przyczyni się tym samym do wzrostu oglądalności kanału oraz przychodów Emitenta
z reklam.

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. oraz zmiany statutu Spółki
w związku z emisją akcji serii E
9 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany Statutu
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Spółki (Rozdział III, Art. 7), wynikających z emisji 4 641 304 akcji serii E Stopklatka S.A. o wartości
nominalnej 1,00 zł jedna akcja.
Po dokonaniu powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 11 171 260,00 zł i dzieli się na:
•
•
•
•
•
•

1 271 000 akcji serii A1,
485 000 akcji serii A2,
193 045 akcji serii B,
326 201 akcji serii C,
4 254 710 akcji serii D,
4 641 304 akcji serii E.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. wynikająca ze wszystkich
wyemitowanych akcji Spółki wynosi 11 171 260.2
Zmiany te zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A. z dnia 7 grudnia 2015 r., uchwały nr 1 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia
19 stycznia 2016 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz
uchwały nr 2 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Koszty emisji akcji serii E Stopklatka S.A.
Na dzień publikacji niniejszego raportu łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 241 318,49 zł.,
w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 96 074,99 zł
b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,
z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 95 000,00 zł,
d) opłaty administracyjne na rzecz KDPW, GPW, opłaty notarialne, podatki i inne: 50 243,50 zł.
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu,
Spółka sporządzi i udostępni w terminie późniejszym do publicznej wiadomości raport bieżący
dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu
i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem
i przeprowadzeniem subskrypcji.

2

zgodnie ze spisami nabywców otrzymanymi od domów maklerskich, po zakończeniu subskrypcji, z uwzględnieniem Akcji Serii E, które
jeszcze nie zostały zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.

RAPORTY EBI:
Data

Rodzaj

Numer

Temat raportu

03.02.2016 r.

Bieżący

6/2016

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Stopklatka S.A.

09.02.2016 r.

Bieżący

7/2016

Rejestracja zmiany wysokości kapitału
zakładowego Stopklatka S.A. oraz zmiany
statutu Spółki w związku z emisją akcji serii E

11.02.2016 r.

Okresowy

8/2016

Raport kwartalny Stopklatka S.A. za czwarty
kwartał 2015 r.

12.02.2016 r.

Bieżący

9/2016

Raport miesięczny Stopklatka S.A. za styczeń
2016 r.

17.02.2016 r.

Bieżący

10/2016

Wykorzystanie środków pozyskanych z emisji
akcji serii E Stopklatka S.A.

23.02.2016 r.

Bieżący

11/2016

Zmiana
warunków
koncesji
na
rozpowszechnianie programu Stopklatka TV

24.02.2016 r.

Bieżący

12/2016

Złożenie
wniosku
o
wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu na rynku
NewConnect

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI.

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 lutym
2016 r.
17 lutego 2016 r. Zarząd Spółki dokonał spłaty wskazanych poniżej pożyczek, realizując tym samym
jeden z celów emisyjnych publicznej oferty akcji serii E, przeprowadzonej na podstawie memorandum
informacyjnego z dnia 17 grudnia 2015 r. (raport bieżący EBI 28/2015).
Spółka dokonała spłaty następujących pożyczek:
Pożyczkodawca: Kino Polska TV S.A.
Umowa numer 1 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem
bieżącym EBI nr 20/2014):
− data podpisania umowy: 24 kwietnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
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− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Umowa numer 2
− data podpisania umowy: 19 grudnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Umowa numer 3 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem
bieżącym EBI nr 2/2015):
− data podpisania umowy: 15 stycznia 2015 r.,
− kwota pożyczki 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Pożyczkodawca: Agora S.A.
Umowa numer 1 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem
bieżącym EBI nr 19/2014):
− data podpisania umowy: 24 kwietnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Umowa numer 2
− data podpisania umowy: 19 grudnia 2014 r.,
− kwota pożyczki 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
Umowa numer 3 (Emitent poinformował o podpisaniu niniejszej umowy pożyczki raportem
bieżącym EBI nr 3/2015):
− data podpisania umowy: 15 stycznia 2015 r.,
− kwota pożyczki 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
− oprocentowanie: WIBOR 3M powiększony o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku,
− data spłaty: 17 lutego 2016 r.
W związku z dokonaniem spłaty powyższych
z dniem 17 lutego 2016 r. uległy rozwiązaniu.

należności,

wskazane

umowy pożyczek

Ponadto Spółka zrealizowała częściowo drugi cel emisyjny jakim jest zasilenie kapitału obrotowego.
Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent dokonał spłaty zobowiązań w łącznej
kwocie 2 315 tys. zł.
Spółka poinformuje o pełnej realizacji powyższego celu emisyjnego raportem bieżącym.
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Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w lutym 2016 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.
W związku z punktem 16 Załącznika 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 kwietnia 2016 r. Emitent przekaże raport miesięczny
za marzec 2016 r.

Podstawa prawna:
Punkt 16 Załącznika 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
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