
STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2015 R. 

 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 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 grudzień 2015 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 grudniu 2015 r. Stopklatka TV utrzymała 17. pozycję w rankingu najpopularniejszych kanałów  

w Polsce. Zarówno w grupie wiekowej 16-49, jak wśród wszystkich widzów stacja odnotowała poprawę 

wyników oglądalności w porównaniu z danymi sprzed roku. Średnia minutowa oglądalność (AMR) 

w grupie komercyjnej 16-49 wyniosła 27,6 tys. widzów, co w zestawieniu z grudniem 2014 r. 

oznacza wzrost o 5,5%. Średniomiesięczny udział stacji w rynku (SHR%) w grupie 16-49  

sięgnął w grudniu 2015 r. 0,97%. Tym samym Stopklatka TV utrzymała wynik z listopada 2015 r.  

i o 6,6% przewyższyła swój rezultat z grudnia poprzedniego roku. 

 

Średnia minutowa oglądalność stacji wśród wszystkich widzów (AMR 4+) w grudniu 2015 r. wyniosła 

68,5 tys., co przełożyło się na udział w rynku na poziomie 0,96% SHR.  

W porównaniu z grudniem 2014 r. oznacza to wzrost AMR wśród wszystkich widzów o 16,6%  

i zwiększenie SHR w tej grupie o 17,1%. 

 

 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Oferta Publiczna akcji serii E Stopklatka S.A. – publikacja Memorandum Informacyjnego 

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. na stronach internetowych: 

 

 Emitenta – www.stopklatka-sa.pl, zakładka: Relacje inwestorskie/Oferta Publiczna, 

 Noble Securities S.A. (oferujący akcje serii E) – www.noblesecurities.pl, zakładka:  

Bankowość Inwestycyjna/Emisje Akcji/Aktualne oferty publiczne, 

 

zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Stopklatka S.A. sporządzone w związku z emisją 

akcji serii E Spółki, z zachowaniem prawa poboru (zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 grudnia 2015 r. („NWZ”) – treść uchwał została opublikowana  

w raporcie bieżącym EBI nr 26/2015). 

 

Stopklatka S.A. szacuje, iż z emisji akcji serii E uzyska wpływy netto w wysokości ok. 10 415 tys. zł, 

po uwzględnieniu szacunkowych kosztów tej oferty. Pozyskana kwota zostanie wykorzystana  

na realizację bieżącej działalności Emitenta wskazanej poniżej: 

 

Wyszczególnienie 
Kwota 

(w tys. zł) 

Obniżenie zadłużenia z tytułu pożyczek i wykonania umowy inwestycyjnej 7 200 – 7 600 

Zasilenie kapitału obrotowego (w szczególności zmniejszenie zobowiązań, przy 

czym dokładne proporcje ustalane będą w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej 

i potrzeb Spółki) 

2 815 – 3 215 

Razem 10 415 

 

Obniżenie zadłużenia oraz zasilenie kapitału obrotowego nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków 

z emisji akcji serii E przez Emitenta. 

 

Wskazane powyżej cele emisyjne oraz kwoty mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zależności od oceny 

Zarządu Emitenta, co do zasadności ich realizacji. 

 

Harmonogram Publicznej Oferty akcji serii E Spółki został przedstawiony w punkcie 4 niniejszego 

raportu.   



STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2015 R. 

 

3 
 

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

 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

07.12.2015 r. Bieżący 26/2015 Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu  

7 grudnia 2015 r. 

14.12.2015 r. Bieżący 27/2015 Raport miesięczny Stopklatka S.A.  

za listopad 2015 r. 

17.12.2015 r. Bieżący 28/2015 Publikacja Memorandum Informacyjnego  

w związku z emisją akcji serii E Stopklatka S.A. 

 

RAPORTY ESPI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

07.12.2015 r. Bieżący 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu  

7 grudnia 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 grudniu   

2015 r. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w grudniu 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. 

 

11 lutego 2016 r. Spółka poda do publicznej wiadomości raport kwartalny Stopklatka S.A.  

za czwarty kwartał 2015 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w roku 2016, 

przekazanym raportem bieżącym EBI nr 1/2016). 

 

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 lutego 2016 r. Emitent przekaże raport miesięczny  

za styczeń 2015 r. 
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Harmonogram Publicznej Oferty akcji serii E: 

Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku 

NewConnect akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia 

akcji serii E 

14 grudnia 2014 r. 

Dzień Prawa Poboru 17 grudnia 2015 r. 

Publikacja Memorandum Informacyjnego 17 grudnia 2015 r. 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. 

Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych 

18 grudnia 2015 r. 

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu 

prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych 

5 stycznia 2016 r. 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu 

Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie 

Zarządu Emitenta 

15 stycznia 2016 r. 

Przydział akcji serii E 18 stycznia 2016 r. 

 

Zarząd podejmie decyzję o zmianie harmonogramu Oferty w porozumieniu z Oferującym,  

jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, bez podania przyczyny  

takiej decyzji. Informacja w powyższym zakresie, jeżeli będzie powodować zmianę treści  

Memorandum Informacyjnego lub Aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty  

lub wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku NewConnect niemająca charakteru 

wskazanego w art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zostanie udostępniona do publicznej wiadomości  

w formie Komunikatu Aktualizującego, w trybie określonym w art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie,  

tj. w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne najpóźniej w ostatnim dniu 

przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane, określonym w planowanym harmonogramie Oferty. 

Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane  

(oraz odpowiednio stosownym przesunięciu pozostałych terminów). W przypadku wydłużenia  

któregoś z ww. terminów Oferty na późniejszy okres, przekazanie informacji nastąpi nie później niż  

w dniu rozpoczęcia biegu pierwotnego terminu. Wydłużony termin przyjmowania Zapisów  

nie może być dłuższy, niż trzy miesiące od dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów. 

W przypadku skrócenia któregoś z tych pierwotnych terminów Oferty lub przełożenia go  

na okres wcześniejszy, stosowna informacja zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu takiej 

decyzji, nie później niż w dniu poprzedzającym nadejście tego wcześniejszego terminu.  

Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, okres składania Zapisów nie może zostać skrócony. 

W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji akcji serii E udostępniony zostanie  

Aneks do Memorandum Informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie,  

osoba, która złożyła Zapis przed udostępnieniem Aneksu, może uchylić się od skutków prawnych 

złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie  

złożone w POK podmiotu przyjmującego Zapisy w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia 

Aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy dłuższego terminu.  

Emitent może dokonać przydziału akcji serii E dopiero po upływie terminu do uchylenia się  

od skutków prawnych złożonego przez inwestora Zapisu. W związku z tym w przypadku  



STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2015 R. 

 

5 
 

opublikowania Aneksu, którego data publikacji powodowałaby, że termin, do którego przysługuje 

prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu przypadałaby później niż  

termin przydziału Akcji Oferowanych określony w harmonogramie, Emitent przekaże informacje  

o stosownej zmianie daty przydziału w formie Komunikatu Aktualizującego, w trybie określonym  

w art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum 

Informacyjne, a w Aneksie wskaże datę, do której inwestorom przysługuje prawo uchylenia się  

od skutków prawnych złożonego Zapisu. 

 

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 

 


