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RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 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 czerwiec 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 czerwcu 2016 r. Stopklatka TV osiągnęła najlepszy w swojej historii średniomiesięczny udział  
w rynku (SHR) w grupie komercyjnej oraz wyrównała rekord wśród ogółu widzów. Wskaźnik SHR 
wyniósł w analizowanym okresie odpowiednio 1,12% oraz 1,05%, co oznacza wzrost o 7,7% oraz 
16,7% wobec tego samego okresu w roku poprzednim. Na rekordowy udział w rynku oglądalności 
przełożyła się wysoka średnia minutowa oglądalność (AMR), która w omawianym miesiącu osiągnęła 
poziom 25,3 tys. widzów w wieku 16-49 oraz ponad 60 tys. odbiorców w grupie wiekowej 4+ (więcej 
o 4,4% oraz o 14,2% niż w analogicznym czasie rok wcześniej). 
W porównaniu do czerwca 2015 r. stacja odnotowała również wzrost zasięgu (RCH). Wskaźnik RCH 
wśród widzów z grupy komercyjnej wyniósł 6,93%, natomiast wśród wszystkich odbiorców Stopklatka 
TV osiągnęła rezultat na poziomie 8,68% - wyniki te są wyższe od ubiegłorocznych odpowiednio  
o 0,7% oraz o 6,6%. Średnia dzienna liczba widzów, którzy w czerwcu bieżącego roku oglądali program 
Stopklatki TV przez przynajmniej minutę, przekroczyła 3 miliony. 
Ponadto w omawianym miesiącu odbiorcy oglądali Stopklatkę TV dłużej niż w analogicznym okresie 
roku 2015 oraz w maju 2016 r. Średni dzienny czas, który widzowie z grupy komercyjnej spędzili 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 
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oglądając program stacji wyniósł 29 minut i 50 sekund (wzrost o 2,2% wobec poprzedniego miesiąca 
oraz o 5% względem czerwca 2015 r.). 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
W dniu 27 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A., podczas 
którego podjęto następujące uchwały dotyczące: 
 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., 
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony  

31 grudnia 2015 r., 
 pokrycia starty za rok obrotowy 2015, 
 dalszego istnienia Spółki, 
 udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku 2015, 
o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI nr 28/2016. 
 
Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 
W dniu 27 czerwca 2016 r. Emitent otrzymał od Kino Polska TV S.A. oświadczenie, złożone na 
podstawie §13A ust. 3 pkt b Statutu Spółki o powołaniu Pana Bogusława Kisielewskiego do pełnienia 
funkcji członka Zarządu Emitenta na kolejną kadencję rozpoczynającą się z momentem zakończenia 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r. 
Zarząd Spółki ponadto otrzymał 27 czerwca 2016 r. oświadczenie od Agora S.A., na mocy którego Pani 
Agnieszka Sadowska, zgodnie z §13A ust. 3 pkt b Statutu Spółki została powołana do pełnienia funkcji 
członka Zarządu Emitenta na kolejną kadencję rozpoczynającą się z momentem zakończenia 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r. 
Kino Polska TV S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r. złożyła również oświadczenie, zgodnie z §17A ust. 2 
pkt b Statutu Spółki, o powołaniu na kolejną kadencję, rozpoczynającą się z momentem zakończenia 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r., 
członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Marcina Kowalskiego i Pana Piotra Orłowskiego.  
 
Jednoczenie Agora S.A. złożyła oświadczenie, na mocy którego, zgodnie z §17A ust. 2 pkt b Statutu 
Spółki, doszło do powołania na kolejną kadencję, rozpoczynającą się z momentem zakończenia 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r., 
członków Rady Nadzorczej Spółki – Pana Bartosza Hojki, Pana Grzegorza Kossakowskiego i Pana 
Tomasza Jagiełło. 
Powyższe działania związane były z wygaśnięciem z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki mandatu dotychczasowych członków Zarządu oraz części członków Rady 
Nadzorczej Emitenta. 
Po otrzymaniu wskazanych wyżej oświadczeń skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki 
przedstawiał się następująco: 
a) Zarząd Stopklatka S.A. 
 Pan Bogusław Kisielewski - Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r., 
 Pani Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r.; 
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b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.: 
 Pan Berk Uziyel - Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 21 stycznia 2018 r., 
 Pan Bartosz Hojka - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r., 
 Pan Tomasz Jagiełło - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r., 
 Pan Grzegorz Kossakowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r., 
 Pan Marcin Kowalski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r., 
 Pan Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 27 czerwca 2018 r. 
Życiorysy wskazanych osób stanowiły załączniki do raportu bieżącego EBI nr 29/2016,  
w którym Spółka poinformowała o powyższym. 
W dniu 28 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na postawie §13A ust. 5 Statutu 
Stopklatka S.A., podjęła uchwałę w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki Pana Bogusława 
Kisielewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Stopklatka S.A. 
W związku z powyższym poszczególne funkcje w Zarządzie Emitenta sprawują: 
 Pan Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 
 Pani Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu 
 
Spółka poinformowała o powołaniu Prezesa Zarządu raportem bieżącym EBI nr 30/2016. 
 
Przekształcenie modelu funkcjonowania portalu Stopklatka.pl 
W dniu 21 czerwca 2016 r. Zarząd Emitenta poinformował, iż podjął decyzję w sprawie przekształcenia 
modelu funkcjonowania portalu Stopklatka.pl („Portal”). 
Zgodnie z powyższą decyzją, wraz z końcem lipca 2016 r. Portal stanie się oficjalną stroną kanału 
Stopklatka TV („Kanał”) wspierając tym samym realizację strategii Spółki zakładającą większą 
synergię telewizji i internetu. Docelowo w Portalu znajdzie się więcej treści związanych z ramówką 
Kanału. 
Zakończenie działalności Stopklatka.pl w dotychczasowej formie oznacza zaprzestanie współpracy  
z częścią kilkuosobowego zespołu odpowiedzialnego za Portal. 
Przekształcenie modelu funkcjonowania Portalu pozwoli Spółce ograniczyć koszty, co w dłuższej 
perspektywie pozytywnie wpłynie na sytuację finansową Emitenta. 
Emitent poinformował o powyższej decyzji raportem bieżącym EBI nr 27/2016. 
 
Zawarcie umowy istotnej 
7 czerwca 2016 r. Spółka zawarła na warunkach rynkowych umowę o współpracy („Umowa”) z Polsat 
Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Polsat Media”) dotyczącą 
pozyskiwania reklam do programu Stopklatka TV, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym 
EBI nr 25/2016. 
 
Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie 
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przewidywanego obowiązywania może przekroczyć równowartość 20% przychodów netto Stopklatka 
S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończony 31 marca 2016 r.  
 
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. 
 
RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 
28.06.2016 r.          Bieżący 30/2016 Aktualizacja raportu bieżącego EBI nr 29/2016 
27.06.2016 r. Bieżący 29/2016 Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Stopklatka S.A. na kolejną kadencję 
27.06.2016 r. Bieżący 28/2016 Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 
27 czerwca 2016 r. 

21.06.2016 r. Bieżący 27/2016 Przekształcenie modelu funkcjonowania portalu 
Stopklatka.pl 

14.06.2016 r. Bieżący 26/2016 Raport miesięczny Stopklatka S.A. za maj  
2016 r. 

07.06.2016 r. Bieżący 25/2016 Zawarcie umowy istotnej 
02.06.2016 r. Bieżący 24/2016 Aktualizacja raportu bieżącego EBI 19/2016 

RAPORTY ESPI: 
Data Rodzaj Numer Temat raportu 

27.06.2016 r. Bieżący 2/2016 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 
5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. 

 
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 2016 r. 

 
Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w czerwcu 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  



STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2016 R. 
 

5 
 

Notowanych na NewConnect” do dnia 14 sierpnia 2016 r. Emitent przekaże raport miesięczny  
za lipiec 2016 r. 
 
Ponadto, 11 sierpnia 2016 r. Spółka poda do publicznej wiadomości raport kwartalny za drugi kwartał 
2016 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w roku 2016, przekazanym 
raportem bieżącym EBI nr 1/2016). 
 
 
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 
 
 
 
 


