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RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2016 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 styczeń 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 

 

Stopklatka TV zaczęła nowy rok rozliczeniowy wynikami na stabilnym poziomie. Średnia minutowa 

oglądalność (AMR) stacji w styczniu 2016 r. wyniosła 27,6 tys. widzów w grupie komercyjnej oraz  

73,7 tys. odbiorców w wieku 4+. W porównaniu do grudnia 2015 r. oznacza to wzrost ogółu widowni 

kanału aż o 7,6%. W grupie 16-49 stacja odnotowała natomiast nieznaczny spadek (o 0,2%).  

 

Wysoki wskaźnik AMR zapewnił kanałowi odpowiednio 0,93% oraz 0,98% średniego miesięcznego 

udziału w widowni w grupach wiekowych 16-49 oraz 4+. Wobec wyników z poprzedniego miesiąca 

Stopklatka TV zwiększyła swój zasięg RCH% i ATS. Średni poziom RCH% w styczniu 2016 r. wyniósł 

8,24% w grupie komercyjnej oraz 10,69% wśród wszystkich widzów, czyli odpowiednio  

o 1,2% oraz o 7,3% więcej niż w grudniu 2015 r. W tym samym czasie w obu grupach średni dzienny 

czas (ATS) spędzany przez odbiorców na oglądaniu Stopklatki TV wydłużył się do ponad  

27 minut. 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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Duże wzrosty wyników oglądalności kanał osiągnął wśród ogółu widzów Naziemnej Telewizji 

Cyfrowej. Średnia minutowa oglądalność (AMR) Stopklatki TV w DTT w styczniu 2016 r. wyniosła  

47 tys., co przełożyło się na 1,95% udziału w widowni. Oznacza to, że w porównaniu do stycznia  

2015 r. wskaźniki AMR i SHR w grupie widzów naziemnych zwiększyły się o ponad 21%.  

 

 

Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego, podwyższonego w drodze 

emisji akcji serii E 

 

19 stycznia 2016 r., w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka 

S.A. z dnia 7 grudnia 2015 r., w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji 

serii E z zachowaniem prawa poboru oraz na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 Kodeksu 

spółek handlowych, Zarząd dookreślił wysokość kapitału zakładowego wskazanego w art. 7 Statutu 

Spółki do kwoty 11.171.260,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt złotych).  

Kapitał zakładowy Stopklatka S.A. dzieli się na: 

1. 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

2. 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

3. 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

4. 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

5. 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

6. 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych  

na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

 

Poprzez złożenie oświadczenia przez Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego, zostało określone 

brzmienie tekstu jednolitego Statutu Stopklatka S.A.  Proponowane brzmienie art. 7 Statutu Stopklatka 

S.A. było następujące: 

 

„Kapitał zakładowy wynosi 11.171.260 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy 

dwieście sześćdziesiąt złotych) oraz dzieli się na: 

a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,  

d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C,  

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 
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f) 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych  

na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”  

 

 

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii E Stopklatka S.A. 

 

18 stycznia 2016 r. zakończono subskrypcję i przydział akcji serii E Spółki. 

 

Emisja akcji serii E Spółki została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 7 grudnia 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru 

(treść uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 26/2015). 

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 grudnia 2015 r. 

2) Data zakończenia subskrypcji: 

a) w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych: 5 stycznia 2016 r., 

b) w ramach zaproszenia Zarządu Spółki: nie dotyczy. 

3) Data przydziału instrumentów finansowych: 18 stycznia 2016 r. 

4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 4.641.304 akcji serii E. 

5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,716811%. 

6) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 

subskrypcji: 4.641.304 akcji serii E, w tym: 

a) w wyniku realizacji zapisów podstawowych: 4.625.187, 

b) w wyniku realizacji zapisów dodatkowych: 16.117. 

7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 2,30 zł za jedną akcję. 

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 

a) w ramach zapisów podstawowych: 43 

b) w ramach zapisów dodatkowych: 12 

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 

a) w ramach zapisów podstawowych: 43 

b) w ramach zapisów dodatkowych: 8 

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów 

o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną 

jednostki instrumentu finansowego: 

Zarząd Spółki nie zawierał umów o subemisję. 

11) Koszty oferty*: 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii E 

Stopklatka S.A. wynosi 241.318,49 zł, w tym: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 96.074,99 zł, 

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł, 

c) sporządzenie publicznego dokumentu lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem 

kosztów doradztwa: 95.000,00 zł, 

d) promocja oferty: 0 zł, 

e) opłaty administracyjne na rzecz KDPW, GPW, opłaty notarialne, podatki i inne: 50.243,50 zł. 
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* 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. 

 

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 32 "Instrumenty finansowe: prezentacja" 

pkt. 37 koszty związane z operacjami na kapitale własnym, zmniejszają te kapitały w kwocie równej 

kosztom krańcowym bezpośrednio odnoszącym się do tej operacji, to jest takim kosztom, które w innym 

przypadku nie byłyby poniesione. Pozostałe nakłady związane z operacją na kapitale własnym, a więc 

takie, których można było uniknąć, ujmuje się jako koszty. 

 

 

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

 

 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

07.01.2016 r. Bieżący 1/2016 Harmonogram publikacji raportów 

okresowych w roku 2016 

11.01.2016 r. Bieżący 2/2106 Raport miesięczny Stopklatka S.A.  

za grudzień 2015 r. 

18.01.2016 r. Bieżący 3/2016 Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji 

serii E Stopklatka S.A. 

19.01.2016 r. Bieżący 4/2016 Złożenie oświadczenia Zarządu o 

dookreśleniu kapitału zakładowego, 

podwyższonego w drodze emisji akcji serii E 

21.01.2016 r. Bieżący 5/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 

Stopklatka S.A. 

 

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 styczniu  

2016 r. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w styczniu 2016 r. zostały 

przedstawione w pkt. 1 niniejszego raportu. 
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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. 

 

7 marca 2016 r. Spółka poda do publicznej wiadomości raport roczny Stopklatka S.A.  

za rok obrotowy 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 marca 2016 r. Emitent przekaże raport miesięczny  

za luty 2016 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 Zarząd 

 


