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RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2017 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 maj 2017 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 maju 2017 r. telewizja naziemna w Polsce odnotowała odpływ widowni, który wyraźnie przewyższa 

obserwowany w ciągu ostatnich lat trend spadkowy, charakterystyczny dla okresu wiosenno-letniego. 

Średnia minutowa oglądalność w grupie komercyjnych widzów naziemnych spadła na rynku o 16,1% 

wobec poprzedniego miesiąca i o 10,1% w porównaniu do analogicznego okresu  

w ubiegłym roku (AMR, DTT 16-49).   

W związku z tym, że w strukturze widowni Stopklatki TV duży udział mają właśnie widzowie naziemni, 

ogólny spadek liczby tych odbiorców w omawianym miesiącu nie pozostał bez wpływu na wyniki stacji. 

Stopklatka TV zakończyła maj 2017 r. z rezultatem 0,91% średniego miesięcznego udziału  

w rynku (SHR, all 16-49), a jej średnia minutowa oglądalność wyniosła 20,3 tys. osób z grupy 

komercyjnej oraz 54 tys. wśród ogółu widowni. Średni dzienny czas spędzany przez widzów na 

oglądaniu programu stacji sięgnął w analizowanym miesiącu 27 minut i 16 sekund (ATS, all 16-49),  

a średni dzienny zasięg kanału (RCH) wyniósł 2,8 miliona w grupie wszystkich odbiorców.  

Na uwagę zasługuje fakt, że Stopklatka TV w dalszym ciągu odnotowuje wzrosty wskaźników wśród 

widzów telewizji kablowych. Udział kanału w tym segmencie jest o 6,15% wyższy niż przed miesiącem, 

a w porównaniu do maja ubiegłego roku zwiększył się o 1,47% (cable, 16-49). 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. 

30 maja 2017 r. w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 435a w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A., podczas którego podjęto uchwały dotyczące: 

 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 



STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2017 R. 

 

2 

 

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

31 grudnia 2016 r., 

 podziału zysku za rok obrotowy 2016, 

 udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania przez nich 

obowiązków w roku 2016, 

o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 11/2017. 

 

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

 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

30.05.2017 r.  Bieżący 11/2017 

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 

30 maja 2017 r. 

12.05.2017 r. Bieżący 10/2017 
Raport miesięczny Stopklatka S.A. za kwiecień 

2017 r. 

08.05.2017 r. Bieżący 9/2017 
Raport kwartalny Stopklatka S.A. za pierwszy 

kwartał 2017 r. 

 

RAPORTY ESPI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

30.05.2017 r. Bieżący 3/2017 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu  

30 maja 2017 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 maju 2017 r. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w maju 2017 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 lipca 2017 r. Emitent przekaże raport miesięczny  

za czerwiec 2017 r. 
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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 

 

 


