MEMORANDUM INFORMACYJNE

STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Data sporządzenia Memorandum Informacyjnego: 30 maja 2014 r.

Memorandum Informacyjne Stopklatka S.A.

Wstęp
MEMORANDUM INFORMACYJNE
I.

Dane Emitenta

Firma:

Stopklatka S.A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa

Telefon:

+48 22 35 67 440

Faks:

+48 22 356 74 01

Strona internetowa:

http://www.stopklatka-sa.pl/

Adres poczty elektronicznej:

biuro@stopklatka.pl

II.

Dane Oferującego

Firma:

Noble Securities S.A.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Telefon:

+48 12 422 31 00

Faks:

+48 12 411 17 66

Strona internetowa:

www.noblesecurities.pl

Adres poczty elektronicznej:

biuro@noblesecurities.pl

III.

Dane Doradcy Prawnego

Firma:

Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych

Siedziba:

Warszawa

Adres:

T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Telefon:

+48 22 625 04 16

Faks:

+48 22 625 04 16

Strona internetowa:

www.degakoroluk.pl

Adres poczty elektronicznej:

biuro@degakoroluk.pl

IV.

Dane Sprzedającego

Nie występuje podmiot sprzedający akcje Emitenta.
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V.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna oraz oznaczenie emisji papierów wartościowych
oferowanych w trybie oferty publicznej

Memorandum Informacyjne przygotowane zostało w związku z publiczną ofertą 4 254 710 akcji zwykłych na
okaziciela serii D Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z zachowaniem prawa poboru.
VI.

Nazwa, siedziba oraz adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze
wskazaniem zabezpieczenia

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla niniejszej oferty publicznej Akcji Serii D.
VII.

Cena emisyjna oferowanych papierów wartościowych

Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 2,30 zł (słownie: dwa złote 30/100).
Cena emisyjna Akcji Serii D została ustalona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 28 kwietnia 2014 roku (§ 1 ust. 6 Uchwały Emisyjnej).
VIII.

Wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być prowadzona na
podstawie memorandum

Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu
emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich
ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro, jednakże pod
warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ustawy. Niniejsze
Memorandum Informacyjne nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru
Finansowego ani Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
IX.

Wskazanie subemitentów

Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii D nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję.
X.

Data ważności Memorandum oraz data, do której informacje aktualizujące Memorandum zostały
uwzględnione w jego treści

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w Warszawie, dnia 30 maja 2014 roku i zawiera dane
aktualizujące jego treść na dzień 30 maja 2014 roku. Termin ważności Memorandum Informacyjnego upływa po
12 miesiącach od daty jego sporządzenia.
XI.

Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Memorandum, w okresie jego ważności,
będą podawane do publicznej wiadomości

Ewentualne zmiany danych zawartych w niniejszym Memorandum Informacyjnym w okresie jego ważności
zostaną udostępnione w formie Aneksów w terminie określonym w art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie, w postaci
elektronicznej w sieci Internet na stronach: Emitenta (www.stopklatka-sa.pl) oraz Oferującego:
(www.noblesecurities.pl).

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami
określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym
informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.
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1

Czynniki Ryzyka

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w przedmiocie zainwestowania kapitału w instrumenty finansowe
Emitenta, inwestorzy powinni uważnie przeanalizować i rozważyć przedstawione poniżej czynniki ryzyka oraz
pozostałe informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią
zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia
Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, a kolejność, w jakiej
zostały przedstawione, nie jest i nie powinna być postrzegana jako wskazówka co do istotności i poziomu
prawdopodobieństwa ziszczenia się danego czynnika. Ponadto inwestor winien być świadomy, że ze względu na
złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym dokumencie,
czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien być świadomy, że zrealizowanie ryzyk
związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową
i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

1.1

Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz sytuacją finansową Emitenta

1.1.1

Ryzyko utraty koncesji lub nieprzyznania koncesji po upływie okresu jej obowiązywania

Działalność Emitenta w zakresie rozpowszechniania programu Stopklatka TV oparta jest o koncesję nr 544/2013T na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie
pierwszym oraz w sposób rozsiewczy satelitarny, która obowiązuje od dnia 30 października 2013 r. i wygasa z
dniem 29 października 2023 r. Stacja rozpoczęła nadawanie 15 marca 2014 roku, stając się pierwszym
bezpłatnym i ogólnodostępnym kanałem filmowym w Polsce. Program ma charakter wyspecjalizowany filmowy.
Specjalizacja jest realizowana poprzez udział w programie głównie polskich lub różnorodnych filmów kina
światowego: fabularnych, dokumentalnych, animowanych. Program zawiera także inne audycje poświęcone
współczesnej kinematografii oraz historii kina polskiego i światowego (sylwetki twórców, relacje z festiwali i inne),
a także audycje z zakresu edukacji filmowej i medialnej.
W dniu 2 kwietnia 2014 r. do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęła skarga złożona do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez TV Film Sp. z o.o. na ostateczną decyzję
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2014 r. utrzymującą w mocy decyzję
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 października 2013 r. o udzieleniu koncesji Nr
544/2013 – T na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym programu
Stopklatka TV jednocześnie odmawiającej przyznanie tej koncesji TV Film Sp. z o.o.
W ocenie Emitenta brak jest podstaw do pozytywnego rozpoznania skargi przez Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie, jednakowoż istnieje ryzyko, iż sąd ten uzna przedmiotową skargę za
uzasadnioną co wiązałoby się z ryzykiem utraty przez Emitenta przyznanej Koncesji.
Istnieje ryzyko, że ewentualne niewypełnianie postanowień koncesji, w szczególności w zakresie treści
programowych lub też trwałe zaprzestanie emisji programu, mogą spowodować sankcje ze strony KRRiT
(wezwanie do usunięcia naruszeń, kary pieniężne w wysokości do 50% opłaty rocznej za używanie częstotliwości
lub do 10% przychodów nadawcy za poprzedni rok podatkowy, bądź utratę koncesji).
Nie można wykluczyć ryzyka, że KRRiT odmówi ponownego przyznania Emitentowi koncesji po okresie, na jaki
zostały one pierwotnie wydane, lub też, że warunki ponownie wydanych koncesji (albo umów związanych
z koncesją) będą z punktu widzenia Emitenta mniej korzystne niż w ramach obecnie posiadanych koncesji.
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1.1.2

Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz awariami systemów
komputerowych

Kluczowe dla działalności Emitenta jest działanie serwerów, które realizują zarówno wewnętrzne zadania
administracyjne, jak i są serwerami dostępnymi publicznie. Dopełnieniem infrastruktury wewnętrznej są
stanowiska komputerowe (terminale z dostępem do serwerów) służące do realizacji zadań i prac niezależnych od
serwerów, a także prac programistycznych. Istotnym elementem infrastruktury są łącza telekomunikacyjne do
dyspozycji serwerów oraz w lokalizacjach Spółki.
Awarie w zakresie infrastruktury serwerowej mają wpływ na możliwość aktualizowania treści w serwisach
publicznych oraz na zarządzanie wewnętrznymi pracami Spółki, co może przełożyć się na obniżenie
efektywności funkcjonowania Emitenta. Systemy komputerowe zostały zabezpieczone w taki sposób, aby
niedogodności związane z ich awariami trwały jak najkrótszy czas. Infrastruktura serwerów publicznych oraz
większość serwerów administracyjnych znajduje się w kilku serwerowniach, a wszystkie dane są archiwizowane
w cyklu codziennym. Istotne elementy struktury serwerowej są zduplikowane.

1.1.3

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Działalność oraz rozwój Spółki są uzależnione od wiedzy i doświadczenia jej kadry zarządzającej oraz
pracowników. Prowadzenie działalności wymaga odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej wyższego
szczebla. Utrata lub brak możliwości znalezienia wykwalifikowanej kadry na kluczowe stanowiska może mieć
istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną lub dalsze perspektywy rozwoju Emitenta.
Działalność Spółki w branży mediów telewizyjnych oraz portali internetowych wymaga pozyskiwania
i utrzymywania pracowników ze specyficznym wykształceniem i doświadczeniem, których podaż na rynku
polskim jest stosunkowo ograniczona. Ponadto na polskim rynku funkcjonują przedsiębiorstwa i holdingi z branży
mediów, które z uwagi na skalę działania kreują popyt na pracowników (szczególnie specjalistów zajmujących się
obsługą techniczną i przygotowywaniem programów) i mogą oferować im korzystniejsze warunki zatrudnienia.
Nie można zatem wykluczyć ryzyka wystąpienia w Spółce trudności w pozyskaniu bądź zatrzymaniu
pracowników niezbędnych do prowadzenia działalności, co przyczynić się może do wzrostu ponoszonych przez
Emitenta kosztów zatrudnienia.

1.1.4

Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej

Prowadzona przez Spółkę działalność opiera się głównie na korzystaniu z praw własności intelektualnej
i zawartych umowach licencyjnych. W przekonaniu Spółki nie narusza ona w swojej działalności praw własności
intelektualnej osób trzecich. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w których Spółka mogłaby nieumyślnie
naruszyć takie prawa. W związku z tym nie można wykluczyć, że w takich przypadkach zostaną skierowane
roszczenia z tego tytułu, w wyniku których może wystąpić konieczność zapłacenia odszkodowań. Taka sytuacja
mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.

1.1.5

Ryzyko niemożności pozyskania atrakcyjnej oferty programowej

Program Stopklatka TV jest kanałem o charakterze filmowym. W ofercie programu znajdują się produkcje
europejskie i hollywoodzkie, autorskie i gatunkowe, klasyczne i współczesne, a także zagraniczna i polska
klasyka filmowa.
Większość filmów do programu Emitent nabywa na podstawie umów licencyjnych, zawieranych na bieżąco, na
jeden lub kilka tytułów, na okres od 1 do 3 lat (czasami również wyjątkowo na krótsze okresy).
Nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości Emitentowi będzie trudniej pozyskiwać atrakcyjny kontent,
odpowiadający profilowi jego pasma antenowego oraz gustom widowni, lub też, że wzrośnie koszt nabycia lub
współtworzenia takich audycji.
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Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki
i sytuację finansową Emitenta. Emitent dąży do zawierania długoterminowych umów licencyjnych na szczególnie
atrakcyjne filmy oraz pozyskuje filmy od wielu licencjodawców.

1.1.6

Ryzyko związane z występowaniem skumulowanej straty za poprzednie lata obrotowe

W 2001 roku w wyniku pęknięcia tzw. bańki spekulacyjnej na rynku spółek z branży internetowej nastąpiło
załamanie rynków finansowych. Jednocześnie spadło zaufanie inwestorów do spółek z branży internetowej oraz
powiązanych i w konsekwencji ich przychody. W rezultacie, do roku 2005 Stopklatka S.A. nie wykazywała
dodatniego wyniku finansowego, co spowodowało powstanie skumulowanej straty z lat ubiegłych, która na dzień
31 grudnia 2010 r. wynosiła 762,2 tys. zł.
W 2011 roku w wyniku 18% spadku przychodów z tytułu sprzedaży treści do usług mobilnych oraz transakcji
barterowych, Spółka odnotowała stratę w wysokości 619,5 tys. zł. W roku 2012, z powodu dalszego spadku
przychodów z tytułu sprzedaży treści do usług mobilnych, Spółka poniosła stratę w wysokości 576,4 tys. zł.
W roku 2013 Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1 279,4 tys. zł. Najważniejszym czynnikiem mającym
wpływ na wyniki netto Emitenta w tym okresie był wzrost kosztów działalności operacyjnej, w tym amortyzacji
i wynagrodzeń. W rezultacie, skumulowana strata z lat ubiegłych na koniec 2013 roku osiągnęła wartość 3 049,1
tys. zł (kwota za lata 2000-2013).
Istniejące ryzyko związane jest z możliwością dalszego pogorszania się sytuacji finansowej Emitenta i ponownym
zwiększaniem skumulowanej straty za poprzednie lata obrotowe. Więcej informacji nt. wyników finansowych
Emitenta znajduje się w Rozdziale 5 „Sprawozdania Finansowe” niniejszego Memorandum Informacyjnego.

1.1.7

Ryzyko związane z celami strategicznymi

Od momentu rozpoczęcia nadawania programu Stopklatka TV wiodącym obszarem działalności Emitenta stała
się branża telewizyjna. Celem strategicznym Spółki jest dotarcie z programem Stopklatka TV do jak najszerszego
grona odbiorców, co w sposób bezpośredni przekłada się na przychody Spółki z tytułu emisji reklam na antenie
Programu.
Pomimo rozpoczęcia działalności w branży telewizyjnej Spółka w dalszym ciągu zamierza utrzymywać i rozwijać
swoje usługi na rynku internetowym. W tym celu, w lutym 2013 roku uruchomiona została nowa odsłona portalu
Stopklatka.pl, w wyniku czego strona tego serwisu zyskała bardziej przejrzysty wygląd, a całość została
przebudowana pod względem technologicznym i funkcjonalnym.
Realizacja powyższych celów ma przyczynić się do znaczącego zwiększenia skali działalności Spółki. Jednakże,
ze względu na szereg czynników wpływających na skuteczność realizowanej strategii, Emitent nie może w pełni
zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta, a tym
samym przychody i zyski, uzależnione są od zdolności wypracowania i wdrażania strategii skutecznej w długim
horyzoncie. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolności
Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego
wyników finansowych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Emitent prowadzi bieżącą analizę czynników
mających wpływ na warunki działalności zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasu.

1.2

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi
działalność

1.2.1

Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie

Na wynik finansowy Spółki wpływ ma wiele czynników związanych z sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie.
Negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki mogą mieć zarówno czynniki ekonomiczne – m.in. spadek Produktu
Krajowego Brutto, wzrost inflacji i wzrost stóp procentowych, spadek wydatków konsumpcyjnych, czy też czynniki
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o charakterze prawnym – m.in. pogorszenie warunków regulacyjnych w zakresie prowadzenia działalności
przedsiębiorczej w kraju. Z uwagi na charakter tych czynników, Spółka ma ograniczony wpływ na wystąpienie
tych zewnętrznych warunków funkcjonowania Spółki. W celu minimalizacji ryzyka Zarząd w sposób ciągły
monitoruje sytuację gospodarczą w kraju i na świecie i podejmuje niezbędne kroki, których celem jest
odpowiednie dopasowanie strategii Spółki do zmieniającej się sytuacji rynkowej.

1.2.2

Ryzyko związane z rynkami, na których Emitent prowadzi działalność

W roku 2013 Spółka działała na rynku internetowym i na rynku usług e-commerce. Dzięki uzyskaniu koncesji na
kanał filmowy Stopklatka TV począwszy od roku 2014 głównym obszarem aktywności Emitenta jest branża
telewizyjna. Wpływ na rynki, na których Spółka prowadzi działalność ma wiele czynników, takich jak wzrost
gospodarczy, nastroje gospodarcze, poziom konsumpcji, polityka marketingowa przedsiębiorstw i ich sytuacja
finansowa. Niekorzystne zmiany koniunktury w Polsce i spadek popytu konsumpcyjnego mogą mieć wpływ na
przychody oraz wyniki finansowe Spółki.

1.2.3

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym

Stopklatka S.A. działa na rynku tematycznych serwisów internetowych, na którym istnieje ryzyko pojawienia się
nowych portali filmowych, wykorzystujących niski poziom konkurencji w tej branży. Dodatkowo, istnieje możliwość
wzrostu konkurencji ze strony już istniejących portali ogólnotematycznych oraz ze strony portali zagranicznych.
Wchodząc na rynek telewizyjny Emitent musi liczyć się z silną konkurencją powszechnie znanych stacji
telewizyjnych oraz nowych kanałów tematycznych. Szczególnie widoczne jest to w ofercie operatorów telewizji
kablowych, gdzie skończona przepustowość łącza kablowego wymusza ograniczenie oferty do kilkudziesięciu
programów, co pociąga za sobą regularną wymianę najmniej atrakcyjnych stacji w ofercie. O zainteresowaniu
ostatecznego odbiorcy mogą też zadecydować warunki tworzone przez operatora, na które Emitent ma niewielki
wpływ, takie jak konstrukcja oferty pakietów telewizyjnych podstawowych i dodatkowych, zawartość pakietów
w stosunku do ceny i do konkurencji, dostępność sygnału, oferta dekoderów itp.
Niewątpliwym atutem Stopklatki TV jest fakt, iż stacja ta jest pierwszym bezpłatnym i ogólnodostępnym kanałem
o tematyce filmowej rozpowszechnianym, m.in. w ramach multipleksu pierwszego, na platformach satelitarnych
Cyfrowy Polsat i nc+ oraz dla większości abonentów telewizji kablowych w Polsce. Jednakże nie można
wykluczyć ryzyka, że mimo utrzymywania przez Emitenta atrakcyjnej oferty, konkurencja w segmencie
programów o charakterze filmowym lub w całej branży mediów nasili się, co mogłoby spowodować zmniejszenie
oglądalności programu Stopklatka TV. Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na
perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.

1.2.4

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego, w tym zmiany przepisów podatkowych

Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego,
a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa z zakresu papierów
wartościowych, mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki. Szczególnie częste i niebezpieczne są
zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Istotnymi gałęziami prawa, których zmiana wywoływać może
silny wpływ na działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę, są: prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo
handlowe, prywatne prawo gospodarcze, prawo podatkowe, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych,
prawo papierów wartościowych. Istnieje znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z tych dziedzin prawa,
zważywszy, że część z nich wymaga dostosowywania do wymagań unijnych.
W związku z faktem, że polski system prawny jest przedmiotem częstych zmian, mogą one mieć negatywny
wpływ na działalność Emitenta oraz pociągać za sobą ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej.
W szczególności na działalność Spółki mogą mieć wpływ zmiany prawa regulującego wykonywaną działalność,
w tym Ustawy o radiofonii i telewizji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Ustawy o prawie autorskim,
regulacji UE dotyczących funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także
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zmiana aktów regulujących działalność rynku kapitałowego w Polsce. Nowe regulacje prawne mogą potencjalnie
rodzić pewne ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi
interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji publicznej itp. Ponadto system podatkowy
w Polsce charakteryzuje się dużą zmiennością. Ewentualne zmiany dotyczące opodatkowania działalności
gospodarczej zarówno w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, jak też innych podatków,
mogą wpłynąć negatywnie na działalność i poziom Spółki. Emitent narażony jest również na ryzyko związane
z możliwością zmian interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe,
mających wpływ na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Spółki.
Minimalizowanie tego ryzyka Emitent uzyskuje poprzez bieżące śledzenie zapowiadanych zmian przepisów,
udział w kursach i szkoleniach wyznaczonych pracowników. Ponadto ryzyko to zmniejszane jest w wyniku
zawartych umów z kancelarią prawną i biurem obsługi finansowej.

1.3

Czynniki ryzyka związane z akcjami Emitenta

1.3.1

Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku

Emisja Akcji Serii D nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
• do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum nie zostanie objęta zapisem
i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii D, lub
• Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, lub
• zostanie wydane i uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D.
Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii D, a środki finansowe przeznaczone na
objęcie Akcji Serii D zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii D uzależniona jest także od
złożenia przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz
postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość podwyższenia kapitału
zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii D objętych prawidłowymi zapisami. Oświadczenie to, złożone
zgodnie z art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno określić wysokość kapitału zakładowego po
zakończeniu subskrypcji w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze
emisji Akcji Serii D. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D i tym samym niedojście emisji Akcji Serii D do
skutku.
Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji
Serii D zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii D i po otrzymaniu wszystkich
niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na Akcje Serii D.

1.3.2

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały
o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami
i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa przysługuje
Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, a także akcjonariuszowi, który
głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi
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bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni
na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Termin do wniesienia takiego powództwa w spółce publicznej
wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia
uchwały. Ponadto, zgodnie z art. 425 KSH, możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego
zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności takiej uchwały. Termin do wniesienia takiego powództwa w spółce publicznej wynosi trzydzieści dni
od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż rok od dnia powzięcia uchwały.
Emitent podjął wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D z przepisami prawnymi, Statutem, dobrymi obyczajami
i interesem Emitenta i Akcjonariuszy.
Ponadto, należy wskazać, iż zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania
rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.
Zgodnie z art. 56 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy uchwała walnego
zgromadzenia o podwyższeniu tego kapitału została uchylona albo stwierdzono jej nieważność, a akcje
wyemitowane w wyniku podwyższenia zostały uprzednio objęte tym samym kodem razem z innymi akcjami tej
spółki, w depozycie papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja wartości nominalnej wszystkich akcji
oznaczonych tym kodem. Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie redukcji, o której mowa powyżej, w depozycie
papierów wartościowych przeprowadzana jest redukcja ogólnej liczby akcji oznaczonych danym kodem. Na
podstawie zawiadomienia o przeprowadzeniu redukcji złożonego przez KDPW właściwy sąd rejestrowy dokonuje
odpowiedniej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a następnie wzywa spółkę do dostosowania w określonym
terminie brzmienia statutu do zmienionego stanu prawnego. Spółka publiczna jest obowiązana do zwrotu
akcjonariuszom środków uzyskanych w wyniku emisji akcji, które są zapisane na rachunkach akcjonariuszy
w wartości środków zwracanych przez emitenta jest wyznaczony odpowiednio stosunkiem zredukowanej wartości
nominalnej akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych do wartości nominalnej wszystkich akcji
będących przedmiotem redukcji albo stosunkiem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów
wartościowych, które zostały objęte redukcją, do łącznej liczby zredukowanych akcji.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do daty sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie zostało złożone
przeciwko Spółce w tej sprawie żadne powództwo. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały lub nie
zostaną wytoczone powództwa, o których mowa powyżej.

1.3.3

Ryzyko wynikające z odstąpienia lub zawieszenia Oferty Publicznej

W każdym czasie przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzje o odwołaniu bądź
zawieszeniu oferty publicznej Akcji Serii D bez podawania przyczyn. Informacja o odwołaniu lub zawieszeniu
oferty publicznej Akcji Serii D przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na akcje zostanie podana do publicznej
wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii D
w formie Aneksu do Memorandum, który zamieszczony zostanie w postaci elektronicznej w sieci Internet na
stronach: Emitenta oraz Oferującego.
W przypadku, gdy Emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej kwoty wpłacone
tytułem opłacenia zapisu na Akcje Serii D zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez akcjonariusza
w zapisie subskrypcyjnym w terminie do 14 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji
o odstąpieniu od oferty publicznej. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
W przypadku zawieszenia oferty publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez Emitenta
uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi akcjonariuszom. Jeżeli po
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okresie zawieszenia oferta publiczna nie doszłaby do skutku, wówczas wpłaty akcjonariuszy zostaną zwrócone
bez odsetek i odszkodowań.
Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii D mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego
zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, na podstawie którego oferta jest zawieszana.
Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w biurze
maklerskim, w którym złożono zapis. W przypadku złożenia przez akcjonariusza oświadczenia o uchyleniu się od
skutków prawnych złożonego zapisu kwoty wpłacone tytułem opłacenia zapisu na Akcje Serii D zostaną
zwrócone na rachunek wskazany przez akcjonariusza w zapisie subskrypcyjnym w terminie do 14 dni roboczych
od dnia złożenia ww. oświadczenia. Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.

1.3.4

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Serii D

W przypadku nabywania Akcji Serii D, które są przedmiotem oferty publicznej należy pamiętać, iż ryzyko
bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO przez GPW w Warszawie
S.A. jest większe, niż ryzyko towarzyszące inwestycjom w instrumenty bezpieczne takie jak bony skarbowe czy
obligacje skarbu państwa. Ceny instrumentów notowanych na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO przez
GPW w Warszawie S.A. mogą podlegać znacznym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji popytu
i podaży. Wpływ na tę relację ma m.in. sytuacja ekonomiczno-finansowa Emitenta, panująca koniunktura na
rynku kapitałowym, wysokość stóp procentowych. Istnieje ryzyko, że inwestor posiadający instrumenty finansowe
Emitenta, w tym będące przedmiotem Oferty Publicznej Akcje Serii D nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym
terminie, w ilości przez siebie zakładanej i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko poniesienia ewentualnych
strat, wynikających ze sprzedaży instrumentów finansowych Emitenta po cenie niższej niż wynosiła cena ich
nabycia.

1.3.5

Ryzyko przekazania przez Emitenta Aneksu z informacją mogącą istotnie negatywnie
wpłynąć na ocenę Akcji

Istnieje ryzyko, że w okresie między udostępnieniem Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości
a przydziałem Akcji Oferowanych Emitent poda do publicznej wiadomości Aneks z informacją mogącą istotnie
negatywnie wpłynąć na ocenę Akcji. W takim przypadku Inwestor, który złożył Zapis przed publikacją
przedmiotowego Aneksu, ma prawo uchylić się od skutków prawnych złożonego Zapisu przez złożenie w jednym
z POK podmiotu przyjmującego zapisy na Akcje Oferowane pisemnego oświadczenia.
Złożenie przez Inwestora Zapisu i późniejsze uchylenie się od skutków prawnych złożonego Zapisu spowoduje
zamrożenie na pewien czas środków finansowych wpłaconych przez Inwestorów na pokrycie Akcji Oferowanych
i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, które mogliby osiągnąć lokując te środki w innych
instrumentach dostępnych na rynku finansowym.

1.3.6

Ryzyko poniesienia straty i spadku posiadanego przez Akcjonariuszy udziału w kapitale
zakładowym Spółki

Jeśli dany Akcjonariusz nie wykona Jednostkowego Prawa Poboru, Jednostkowe Prawo Poboru wygaśnie,
a proporcjonalny udział tego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ
ulegnie rozwodnieniu. Akcjonariuszowi w takiej sytuacji nie przysługuje odszkodowanie ani zwrot wydatków
poniesionych na nabycie Jednostkowych Praw Poboru.
Jeśli dany Akcjonariusz nie wykona Jednostkowego Prawa Poboru, Jednostkowe Prawo Poboru wygaśnie
i Akcjonariusz poniesie stratę w wysokości wartości rynkowej posiadanych JPP (JPP zostaną „odłączone” od
Akcji Istniejących, czyli wartość JPP pomniejszy cenę rynkową Akcji. Po wygaśnięciu JPP cena rynkowa Akcji nie
będzie korygowana o niewykorzystane JPP, a Akcjonariusz nie otrzyma żadnej rekompensaty z tytułu
niewykorzystanych JPP). Dodatkowo w przypadku niewykonania JPP udział Akcjonariusza w kapitale
zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ulegnie zmniejszeniu.
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Akcjonariuszowi w takiej sytuacji nie przysługuje odszkodowanie ani zwrot wydatków poniesionych na nabycie
Jednostkowych Praw Poboru.

1.3.7

Ryzyko związane z nieobjęciem wszystkich Akcji Oferowanych i niepozyskaniem
wystarczających środków na realizację celów emisyjnych

W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych może wystąpić sytuacja, że środki pochodzące z Oferty
okażą się niewystarczające na realizację wszystkich zakładanych celów emisyjnych. W takim przypadku
realizacja celów emisyjnych będzie dostosowana do wielkości pozyskanych przez Emitenta środków.

1.3.8

Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek Emitenta. Akcje
Serii D objęte zostaną jednym wnioskiem o wprowadzenie ich do obrotu, natomiast samo wprowadzenie Akcji
Serii D będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, wskazanych w Uchwale Zarządu GPW.
Zgodnie z § 5 Regulaminem ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę
o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie
w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku. W przypadku gdy złożony
wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, rozpoczyna
się od dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu wymaganych
informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego Systemu w porozumieniu z emitentem
może określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu. Nie jest możliwe pełne
wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na dzień opublikowania Memorandum Informacyjnego w opinii
Emitenta warunki wprowadzenia instrumentów finansowych na rynek NewConnect organizowany jako
alternatywny system obrotu są spełnione.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu ASO wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie mogą być instrumenty
finansowe, o ile:
• został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie tego
dokumentu nie jest wymagane,
• zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,
• w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
• wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł, w przypadku wprowadzania do obrotu praw do akcji
lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z przekształcenia
tych praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru. Powyższego wymogu
nie stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, którego inne akcje lub prawa do
akcji zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu bez konieczności spełnienia
tego wymogu. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego
wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.
W przypadku niewprowadzenia Akcji Serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect,
Akcjonariusz Spółki nie będzie mógł zbyć objętych Akcji Serii D w obrocie giełdowym. Zbycie Akcji Serii D będzie
możliwe wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych.

1.3.9

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii D

Należy podkreślić, że wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na
Akcje Serii D ponosi osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje
nieważnością zapisu.
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1.3.10 Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem
w alternatywnym systemie obrotu

zasad

i

przepisów

obowiązujących

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma
inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu
wskazanymi instrumentami na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku gdy obrót
określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji,
firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu
wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża
w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. Żądania,
o którym mowa powyżej, powinny wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. Komisja podaje
niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z żądaniem, o którym mowa powyżej.

1.3.11 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu instrumentami finansowymi w ASO
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta na okres nie dłuższy niż trzy miesiące,
z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5:
•

na wniosek emitenta,

•

jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

Na podstawie § 11 ust. 2 Organizator ASO w przypadkach określonych przepisami prawa zawiesza obrót
instrumentami finansowymi emitenta na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych
z obrotu Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym
przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu ASO.
Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących
w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale
V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b oraz § 17 - 17b, Organizator
Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
•

upomnieć emitenta,

•

nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. zł.

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o nałożeniu
kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych
naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności
może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach
obowiązujących alternatywnym systemie obrotu.
Zgodnie z § 17 ust. 3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub
pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie

Strona 15 z 197

Memorandum Informacyjne Stopklatka S.A.
obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, lub też nie
wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu może:
•

nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie
ust. 1 pkt. 2 nie może przekraczać 50 tys. zł,

•

zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,

•

wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie.

Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1.
Zgodnie z § 18 ust. 7 pkt. 1 i 3 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia prawa do jego działania lub jego skreślania z listy autoryzowanych
doradców, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, jeżeli uzna, że wymaga
tego bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

1.3.12 Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w ASO
Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
•

na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków,

•

jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

•

wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o upadłość
emitenta z powodu braku środków w jego majątku na zaspokojenie kosztów postępowania
upadłościowego,

•

wskutek otwarcia likwidacji emitenta,

•

wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej
niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Organizator ASO na postawie § 12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:
•

w przypadkach określonych przepisami prawa,

•

jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,

•

w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,

•

po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta
obejmującego likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Zgodnie z postanowieniami art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Organizator ASO
wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża
w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w ASO, lub
powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Zarówno informacje o zawieszeniu, jak i wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są
niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora ASO.

1.3.13 Ryzyko związane z nieprzestrzeganiem przez Spółkę przepisów prawa
Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia:
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•

przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,

•

wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu papierów wartościowych,

do przekazania zawiadomienia do Komisji o wprowadzeniu papierów wartościowych celem dokonania wpisu do
ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.
W przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie wskazany obowiązek, Komisja może nałożyć
karę pieniężną do wysokości 100 tys. zł.
Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi. Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć
na spółkę publiczną kary administracyjne, w tym kary pieniężne, za niewykonanie obowiązków wynikających
z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej i Ustawy
o Obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie publicznej w sytuacji gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków
wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z tej ustawy, Komisja Nadzoru
Finansowego może nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000 tys. zł.
Zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje albo
wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 tej Ustawy lub wynikające z przepisów
wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 tej Ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na niego karę
pieniężną do wysokości 1.000 tys. zł.
Nie jest możliwe wykluczenie ryzyka związanego z powyższym w przypadku Emitenta. Emitent oświadcza, że
zamierza przeciwdziałać takim sytuacjom i będzie starał się wywiązywać z wszystkich obowiązków wynikających
z w/w ustaw.

1.3.14 Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostateczna płynność obrotu
Akcje Emitenta są obecnie przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ceny papierów wartościowych
notowanych w alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, uzależnionym od
kształtowania się relacji popytu i podaży. Relacja popytu i podaży jest pochodną wielu złożonych czynników,
w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych, które są podejmowane przez
poszczególnych inwestorów. Wiele czynników mających wpływ na cenę papierów wartościowych notowanych na
rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez GPW w Warszawie S.A. jest
niezależnych od działań Emitenta. Wahania cen papierów wartościowych notowanych na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu, tak w krótkim, jak i długim terminie jest bardzo trudne do
przewidzenia. Jednocześnie papiery wartościowe notowane na rynku NewConnect cechują się mniejszą
płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W związku z powyższym
istnieje ryzyko, że posiadacz Akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub
ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. Istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży Akcji po cenie
niższej od ceny ich nabycia. Istnieje również ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów
wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO przez
GPW w Warszawie S.A. może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub
ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. Należy zauważyć, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe
notowane na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO jest znacznie większe od ryzyka związanego
z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy tez w jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych.
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1.3.15 Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na Akcje Serii D
Zgodnie z art. 438 § 1 KSH, termin do zapisywania się na Akcje Serii D nie może być dłuższy niż trzy miesiące
od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia przyjmowania
zapisów na Akcje Serii D wskazanego w Memorandum Informacyjnym, przesunięciu ulegnie również termin
przydziału Akcji Serii D, w konsekwencji czego w późniejszym terminie rozpocznie się obrót na rynku Akcjami
Serii D. Może to spowodować opóźnienie w możliwości rozporządzania przez inwestorów Akcjami Serii D, albo
gotówką, którą wpłacili na Akcje Serii D.

1.3.16 Ryzyko redukcji zapisów dodatkowych
W przypadku zapisów dodatkowych, jeśli łączna liczba Akcji Serii D w tych zapisach przekroczy liczbę Akcji Serii
D pozostających do przydziału, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. Jeżeli przekroczenie to będzie
znaczące, stopień redukcji zapisów również będzie znaczący. Środki z tytułu redukcji zapisów zostaną zwrócone
inwestorom bez odsetek i odszkodowań.

1.3.17 Ryzyko wynikające z uprawnień KNF w zakresie zakazu przeprowadzenia oferty
publicznej lub jej wstrzymania
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na
podstawie tej oferty, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty
uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:
• nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej
przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
• zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
• opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu
w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.
Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie publicznej W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub
podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie
może nastąpić, Komisja może:
•

nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papie-rów wartościowych do
obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;

•

zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym;

•

opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku
z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papie-rów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym.

Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie publicznej Komisja może zastosować środki, o których mowa w art.
16 lub art. 17, także w przypadku gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji lub
przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że:
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•

oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie
tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób
naruszałyby interesy inwestorów;

•

istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego
emitenta;

•

działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub

•

status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów
istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną
mającą istotny wpływ na ich ocenę.

Nie można całkowicie wykluczyć istnienia tego ryzyka w odniesieniu do Oferty Publicznej objętej niniejszym
Memorandum Informacyjnym.
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2

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum

2.1

Emitent
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2.2

Oferujący
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2.3

Doradca Prawny
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3

Dane o emisji

3.1

Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów wartościowych
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co
do przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub
świadczeń dodatkowych

3.1.1

Informacja o emitowanych papierach wartościowych

Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferowanych jest do objęcia do 4 254 710 (cztery
miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki
Stopklatka S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 4 254 710 (cztery
miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć złotych).
Cena emisyjna Akcji wynosi 2,30 zł (dwa złote i 30/100) za jedną Akcję.
Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stopklatka S.A. z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Treść tej uchwały
została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 21/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. zamieszczonym m.in. na
stronie internetowej www.newconnect.pl.

3.1.2

Uprzywilejowanie oraz zabezpieczenia
z instrumentami finansowymi Emitenta

i

świadczenia

dodatkowe

związane

Stosownie do art. 7. Statutu wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela – a zatem są to akcje
nieuprzywilejowane.

3.1.3

Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta
3.1.3.1

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie

Obowiązek notyfikacji związany z nabyciem znacznego pakietu akcji spółki publicznej
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie każdy kto:
1. osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej albo
2. posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%,
33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów
– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, przy czym nie później niż w terminie
4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,
powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie, obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie,
który osiągnął lub przekroczył określony próg w związku z:
1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
2. nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
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3. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie
zawiera również informacje o:
1. liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,
2. dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
3. dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Podmioty objęte obowiązkiem notyfikacji
Opisane powyżej obowiązki notyfikacji związane ze znacznymi pakietami akcji uregulowane zostały w Rozdziale
4 Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach
Rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, obowiązki w nim określone spoczywają:
1. również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami
spółki publicznej;
2. na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez:
a.

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

b.

inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane
przez ten sam podmiot;

3. również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
a.

przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2 Ustawy o Obrocie,

b.

w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy
o Obrocie oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład
zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może
w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,

c.

przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;

4. również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
5. również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym
Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów
podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
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6. na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach.
Obowiązki określone w przepisach Rozdziału 4 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku, gdy prawa
głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może
nimi rozporządzać według własnego uznania.
Skutki braku realizacji obowiązku notyfikacji
Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej
będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło
z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Ponadto, zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie na każdego kto w szczególności:
1. nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
2. dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82,
3. nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83,
4. wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,
5. dopuszcza się czynu określonego powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000 tys zł, przy
czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy
z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki
publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji
Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej
przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego
terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
3.1.3.2

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie

Informacja poufna
Zgodnie z art. 154. ust.1 Ustawy o Obrocie informacją poufną jest określona w sposób precyzyjny informacja
dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku Emitentów instrumentów finansowych, jednego lub
kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana
do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym
dana informacja:
1.

jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły
lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia
dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;
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2.

mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych,
wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez
racjonalnie działającego inwestora;

3.

w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów
finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez
inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora
dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych
w punkcie 1 i 2.

Na mocy art. 156 ust. 1 Ustawy o Obrocie każdy kto posiada informację poufną (w rozumieniu art. 154 Ustawy
o Obrocie) nie może wykorzystywać takiej informacji, czyli – w myśl art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie nabywać ani
zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, papierów wartościowych w oparciu o informację poufną będącą
w jego posiadaniu, ani dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, żadnej innej czynności prawnej
powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi papierami wartościowymi, w szczególności jeżeli
papiery te są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego czy
transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu.
Art. 156 ust. 2 Ustawy o Obrocie stanowi, że osoby posiadające informacje poufną nie mogą ujawniać takiej
informacji. Nie mogą też udzielać rekomendacji ani nakłaniać inne osoby na podstawie informacji poufnej do
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.
Stosownie do art. 156 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz wykorzystywania informacji poufnej
dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na
rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Stosownie do art. 156 ust. 4 pkt 3) Ustawy o Obrocie, wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub
zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną
będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności
prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli
instrumenty te są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od
tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie
obrotu.
Ujawnieniem informacji poufnej jest, zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o Ofercie, przekazywanie, umożliwianie lub
ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku
emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych oraz
nabywania albo zbywania instrumentów finansowych.
Okresy zamknięte
Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie okresem zamkniętym jest:
1

okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy
o Obrocie informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w
art.159 ust. 1 Ustawy o Instrumentach Finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4
Ustawy o Instrumentach Finansowych, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;

2

w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
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gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna wymieniona w art.
156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których sporządzany jest dany raport;
3

w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Instrumentach Finansowych nie posiadała dostępu do
danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;

4

w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie – to
jest: członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy,
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub
zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta
oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby
trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 159 ust.1a Ustawy o Obrocie osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie nie
mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności,
których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby
trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych
z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.
Obowiązek przekazywania Komisji i Emitentowi informacji o zawartych transakcjach dotyczących akcji
Emitenta przez określone osoby mające dostęp do informacji poufnych
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych
Emitenta albo będące jego prokurentami, oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego
Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy
prowadzenia działalności gospodarczej (Osoby Zobowiązane) – są obowiązane do przekazywania Komisji oraz
temu Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek,
transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Przez osoby
blisko związane z Osobą Zobowiązaną rozumie się:
1

jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;

2

dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z Osobą Zobowiązaną z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli;

3

innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez
okres co najmniej roku;
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4

podmioty:
• w których Osoba Zobowiązana lub osoba blisko z nią związana, o której mowa powyżej w pkt 1-3,
wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej
pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz
kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy
prowadzenia działalności gospodarczej, lub
• które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Osobę Zobowiązaną lub osobę blisko z nią
związaną, o której mowa w pkt 1-3 powyżej, lub
• z działalności których Osoba Zobowiązana lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3
powyżej, czerpią zyski,
• których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym Osoby Zobowiązanej lub osoby
blisko z nią związanej, o której mowa w pkt 1-3 powyżej.

Podmioty, o których mowa w pkt 4 powyżej, są obowiązane do udostępniania Osobom Zobowiązanym, oraz
osobom blisko związanym z tymi osobami informacji niezbędnych do wykonania obowiązku określonego w art.
160 ust. 1 Ustawy o Obrocie.
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie,
która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1 a,
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200 tys. zł.
Z kolei na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć, w drodze
decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała
obowiązek zawiadomienia o zawartych transakcjach z art. 160 ust. 1, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu
podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób
który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzenia lub gdy przy zachowaniu
należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji.
3.1.3.3

Ograniczenia dotyczące koncentracji przedsiębiorstw

Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Zamiar koncentracji
Na podstawie art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji przedsiębiorców
podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza
równowartość 50.000.000 euro lub łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro. Obowiązek ten
dotyczy, między innymi, połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia – poprzez
nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek
inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców
przez jednego lub więcej przedsiębiorców, utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nabycia
przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót
realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Wyłączenie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji
Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu, między innymi, zamiar
koncentracji: (1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt
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2, tj. przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób, nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; (2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję
finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji
jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod
warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia, oraz że: (a) instytucja ta nie wykonuje
praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub (b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu
przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; (3)
polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności,
pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży; (4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego; (5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Podmioty zobowiązane do zgłoszenia zamiaru koncentracji
Stosownie do art. 94 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
(1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1; (2) przedsiębiorca
przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2; (3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3; (4)
przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2
pkt 4; (5) w przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
Uprawnienie Prezesa UOKiK
Zgodnie z art. 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez
Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Na podstawie art. 98
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie stanowi naruszenia tego obowiązku, realizacja publicznej
oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK w trybie art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu, wynikającego z nabytych akcji lub czyni
to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej
szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć na
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego
w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten m.in. dokonał koncentracji
bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK.
Na podstawie art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może nałożyć
na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za
każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2
i 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postanowień wydanych na podstawie art. 105g ust. 1
powyższej ustawy lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc
od daty wskazanej w decyzji.
Stosownie do art. 108 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może, w drodze
decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego
przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba
ta umyślnie albo nieumyślnie: (1) nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; (2) nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13
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Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; (3) nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub
wprowadzających w błąd informacji, żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 50 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów.
Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorców
Źródłem wymogów w zakresie kontroli koncentracji, mających wpływ na obrót akcjami jest również
Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorców (zwane dalej Rozporządzeniem). Rozporządzenie to odnosi się do wszystkich koncentracji
o wymiarze wspólnotowym.
Rozporządzenie w art. 1 stanowi, iż koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących
przypadkach:
1. gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5 mld euro, oraz
2. gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:
1. łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2 500 mln euro, w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
2. w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro, oraz łączny obrót
przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Zgodnie art. 4 Rozporządzenia koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich
ostatecznym dokonaniem, a po:
1. zawarciu umowy;
2. ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub
3. nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie koncentracji.
Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej
oceny Komisja uwzględnia:
1. potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej koncentracji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, między
innymi, struktury wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych
we Wspólnocie lub poza nią;
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2. pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz siłę ekonomiczną i finansową, możliwości
dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub
inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy
konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod
warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.

3.2

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz
z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych
wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz
wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie

Zarząd spółki Stopklatka S.A. oczekuje, iż z emisji Akcji Serii D uzyska wpływy netto w wysokości
ok. 9 601 tys. zł, po uwzględnieniu szacunkowych kosztów Oferty. Pozyskana kwota zostanie wykorzystana na
realizację bieżącej działalności Emitenta wskazanej poniżej:
Kwota
Wyszczególnienie

(w tys. zł)

Zmniejszenie zadłużenia

6 500 – 7 200

Rozwój kanału Stopklatka TV

2 401 – 3 101

Razem

9 601

Źródło: Emitent

Zmniejszenie zadłużenia
Jednym z celów emisji Akcji Serii D jest pozyskanie środków na spłatę pożyczek Emitenta zaciągniętych m.in. na
uruchomienie i rozwój programu telewizyjnego Stopklatka TV.
Rozwój kanału Stopklatka TV
Drugim z celów emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój programu Stopklatka TV, w tym m.in. na zakup
praw filmowych.
Wskazane powyżej cele emisyjne oraz kwoty mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zależności od oceny Zarządu
Emitenta co do zasadności ich realizacji.

3.3

Łączne i w podziale na tytuły określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do
szacunkowych kosztów emisji

Według szacunków Zarządu Emitenta koszt przeprowadzenia Oferty wyniesie – 185 tys. zł, w tym:
•

sporządzenie Memorandum Informacyjnego, oferowanie, obsługa prawna – 148 tys. zł,

•

opłaty administracyjne na rzecz KDPW, GPW, opłaty notarialne, podatki i inne – 37 tys. zł.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału
zakładowego pomniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością
nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

3.4

Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze
wskazaniem: a) organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji
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papierów wartościowych, b) daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów
wartościowych, z przytoczeniem jej treści
Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały
Walnego Zgromadzenia.
Podstawą emisji Akcji Oferowanych jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia
28 kwietnia 2014 r. Uchwałę w przedmiocie emisji Akcji Serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
podjęło w następującej treści:
„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii
D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, wyrażenia
zgody na dematerializację akcji serii D oraz wprowadzenie ich do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 punkt 2, art. 432 § 1, art. 310 § 2 Kodeksu spółek
handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatki S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Podwyższenie kapitału zakładowego
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł (jeden) i nie wyższą niż 4.254.710 zł
(cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć złotych), tj. do kwoty nie niższej niż
2.275.247 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych) i nie
wyższej niż 6.529.956 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć
złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1
(jeden) i nie więcej niż 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji
zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od numeru D1 do
numeru nie większego niż D4.254.710.
3. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami:
a)

w przypadku, gdy akcje serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej
w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od
pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do
zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
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b)

w przypadku, gdy akcje serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu
dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku
obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

5. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D oraz warunków
składania zapisów na akcje serii D, zasad przydziału akcji serii D oraz do podejmowania wszelkich innych działań
i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii D, niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w szczególności
do przygotowania memorandum informacyjnego.
6. Cenę emisyjną 1 (jednej) akcji serii D ustala się na 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy).
7. Akcje serii D zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służyło będzie prawo poboru. Dzień, według
którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 15 maja 2014
roku.
8. Subskrypcja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej ustawą o ofercie) z zastrzeżeniem,
iż wobec faktu, że spodziewany wpływ z emisji nie osiąga ani nie przekracza kwoty 2.500.000 EUR (dwa miliony
pięćset tysięcy euro), zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie, oferta publiczna zostanie
przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie.
10. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby
posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa
poboru 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki przypadać będzie 1 (jeden) prawo poboru. Jednocześnie 1 (jedno)
prawo poboru uprawniać będą do objęcia 1,87 nowej akcji serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.
W przypadku, gdy liczba akcji serii D przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie
liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
8. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania
dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcji serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie
niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
9. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi
zmianami).
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały,
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu
spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału
zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.
§ 2.
Zmiana Statutu
1. Zmienia się treść art. 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.275.247 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy
dwieście czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż 6.529.956 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych) i 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,
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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) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 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.”
§ 3.
Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek
NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii
D oraz dematerializację akcji serii D

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do
obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii D, zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii D, w depozycie papierów
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa
w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz.1538 z późn.
zm.).
3. W przypadku wydania akcji serii D, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych
akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do
wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym do zawarcia
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii D
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

3.5

Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji
przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączenia
lub ograniczenia tego prawa

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie do posiadanych
przez siebie akcji zgodnie z art. 433 § 1 KSH (prawo poboru).
Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru
akcji w całości w lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga w takim wypadku większości co najmniej
4/5 głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to
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zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia, a zarząd spółki przedstawił walnemu zgromadzeniu
pisemną opinię uzasadniając powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź
sposób jej ustalenia. Przepisów art. 433 § 2 KSH nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi,
że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich
następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych
w uchwale lub gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta
w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im
akcji (art. 433 § 3 KSH).
Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. z dnia 28
kwietnia 2014 roku Prawo Poboru Akcji Serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje Prawo Poboru nowych Akcji Serii D (dzień
Prawa Poboru) ustalono na 15 maja 2014 roku.

3.6

Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć
w dywidendzie, ze wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w KDPW zgodnie z następującymi
postanowieniami:
a) w przypadku, gdy Akcje Serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu
dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku
obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku
papierów wartościowych,
b) w przypadku, gdy Akcje Serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu
dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego,
w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
Wszystkie Akcje Emitenta są równe w prawie do dywidendy. W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy,
będzie ona wypłacana w złotych polskich.

3.7

Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz
podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta
świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów
wobec nabywców oraz emitenta

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym
•

•
•

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu).
Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może głosować
odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art.4113 KSH).
Prawo zwołania i prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał (art.
309 - 401 KSH). Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3
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•

•

•

KSH). Akcjonariuszom przysługuje prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy
wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia
żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może
upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Akcjonariuszowi
lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać
zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia
żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może
upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH).
Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki zostało przyznane prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego
Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas
walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
(art. 401 § 5 KSH).
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem przysługujące każdemu akcjonariuszowi (art. 407 §
2 KSH).
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH.
Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami
i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w
drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia
powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
a.

zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,

b.

akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał
zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,

c.

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,

d.

akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie
w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2
KSH).
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa
o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo
o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione
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w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia
powzięcia uchwały (art. 425 KSH).
•

•

•

•

•

•

•

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na
wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór
Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem
akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 ust. 1
ustawy o ofercie publicznej; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek
akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego
w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej).
Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia
żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może
złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 §
6 KSH). Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek
wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo
depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów
wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na
podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych (art. 9 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi). Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje
prawo do żądania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie winno zostać
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063§ 2
KSH).
Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej
na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1
KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez
zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania
(siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona
w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki
publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH).
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną
w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze,
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posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu.
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz
z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole
należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,
wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do
protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody
zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art.
486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie
roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione,
a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest
naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.
Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH
(przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia
(art. 341 § 7 KSH). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw
tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz
siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na
wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.
Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz
może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka
handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6
KSH).
Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy
wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie
z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami
zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie publicznej).
Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 ustawy o ofercie publicznej). Takiemu
żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne
i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa
również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy
o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami
zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów prawa (art. 334 § 2 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje możliwości zamiany
akcji na okaziciela na akcje imienne.
Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 § 1 KSH). Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki,
akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie
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dobrowolne). Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia
i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia
przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez
wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Uprawnienia o charakterze majątkowym
•

•

•

Prawo do dywidendy - udziału w zysku Emitenta, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art.
347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych
przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej
wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały
akcje w dniu dywidendy określonym przez Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). W następstwie podjęcia uchwały
o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy.
Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego
Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Dzień dywidendy może być wyznaczony
na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Termin
wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia powzięcia
uchwały o podziale zysku. Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach
Emitenta. Statut Emitenta przewiduje upoważnienia dla Zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego (art.349 § 1 KSH). Zgodnie ze Statutem
Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na
koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki
wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej większością co najmniej 70% ogólnej liczby członków Rady
Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie
finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może
stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego
w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski
z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę
dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów
rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru);
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, akcjonariusz może zostać pozbawiony
tego prawa w części lub w całości w interesie Emitenta mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co
najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że
nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez
subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub
wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić
w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia.
Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
w przypadku jej likwidacji (art. 474 KSH); Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania
w tym zakresie.
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3.8

Akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze
ich nabycia przez Emitenta w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji następuje
poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki i wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała
Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności
wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia
jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego. W przypadku
umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest ze środków pochodzących
z kapitału rezerwowego na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Statut Emitenta
nie przewiduje przymusowego umorzenia akcji Emitenta.
Prawo do zbywania posiadanych akcji.
Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy
w przyszłości

Emitent nie określił zasad polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości.
Wypłata dywidendy następuje u Emitenta zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Zgodnie z art.
347 § 1 KSH § 17 pkt b) oraz art. 20A. ust. 2, pkt. 4 Statutu Spółki, organem uprawnionym do dysponowania
zyskiem Emitenta jest Walne Zgromadzenie. Zysk przeznaczony do wypłaty dywidendy dzieli się według zasad
ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów oddanych.
Według art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za
ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę
dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą
lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

3.9

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych
z posiadaniem i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie
płatnika podatku

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy, zostały
określone przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę opodatkowania stanowi
cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy. Należy wskazać, iż przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się
z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych (zgodnie z art. 30a ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek z tytułu
dywidendy wynosi 19% przychodu (zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych). Płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku
z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego.
Zgodnie z art. 41. ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru przedmiotowego
ryczałtowanego podatku dochodowego zobowiązane są podmioty dokonujące wypłat lub stawiające do
dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułów określonych w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszenia przychodu
o koszty jego uzyskania.

Strona 40 z 197

Memorandum Informacyjne Stopklatka S.A.
Jednocześnie należy wskazać, iż w przypadku dochodów z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach
papierów wartościowych lub na rachunkach zbiorczych, w rozumieniu Ustawy o Obrocie instrumentami
finansowymi do pobrania podatku z tytułu dochodów (przychodów) z dywidend jako płatnicy, zobowiązane są
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały
uzyskane na terytorium Polski i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata
świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów (zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast w zakresie papierów wartościowych zapisanych na
rachunkach zbiorczych płatnikami podatku w zakresie dochodów (przychodów) z dywidend są podmioty
prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek
pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego
(zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych przychodów z tytułu dywidendy, zostały
określone przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawę opodatkowania stanowi
cały przychód z tytułu dywidendy. Podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych). Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody)
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące warunki (zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych):
a)

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

b)

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

c)

spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki,
o której mowa w lit. a;

d)

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest:
• spółka, o której mowa w lit. b, albo
• zagraniczny zakład spółki, o której mowa w lit. b.

Wyżej wymienione zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka uzyskująca dochody (przychody)
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości
wskazanej w lit. c, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku,
gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) w wysokości wskazanej w lit. c, przez spółkę
uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów.
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez
okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19%
przychodów do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Zwolnienie stosuje
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się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.
Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu
skarbowego (zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidend otrzymanych przez zagraniczne osoby fizyczne
i prawne
Dywidendy wypłacane zagranicznym osobom fizycznym z tytułu udziału w zyskach polskich osób prawnych
podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o ile odpowiednia umowa o unikaniu
podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej (zgodnie z art. 30a Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych). Zasady opodatkowania zagranicznych osób prawnych są analogiczne do zasad opodatkowania
krajowych osób prawnych, z tym że w przypadku braku zwolnienia możliwe jest zastosowanie stawek podatku
wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warunkiem zastosowania stawki podatkowej
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobierania podatku zgodnie z taką
umową jest otrzymanie przez spółkę wypłacającą dywidendę zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub
siedzibie odbiorcy dywidendy, wydanego dla celów podatkowych przez zagraniczną administrację podatkową
(certyfikat rezydencji).

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji
1) Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów
finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz
z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (zgodnie art. 30b ust. 1 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie
papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli
czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie art. 30b ust. 4 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się
z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
• różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1
pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14;
• różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych,
o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a;
• różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a;
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• różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających
osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub
art. 23 ust. 1 pkt 38;
• różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e;
• różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł osiągnięta w roku
podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45
ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (zgodnie z art. 30b ust. 6
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji.
2) Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą
uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub
objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na
zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1b,
2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacić na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne
w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego
a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób
deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego
certyfikatem rezydencji.
3) Opodatkowanie dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące zasad
opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej

Strona 43 z 197

Memorandum Informacyjne Stopklatka S.A.
z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z tymi umowami możliwe
jest pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od
dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące zasad opodatkowania
dochodów ze sprzedaży akcji stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega opodatkowaniu
podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
• w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub
• prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą alb o pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż praw majątkowych będących
instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
• firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
• dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
• dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
• dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ponadto opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne
niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest
opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdy żadna z powyższych sytuacji nie będzie miała
miejsca, sprzedaż akcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 wskazanej ustawy,
kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 (czternaście) dni
od dokonania transakcji.
Odpowiedzialność za pobranie podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu –
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odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym
swoim majątkiem. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne
przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.

3.10 Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz
istotnych postanowień tych umów, w przypadku gdy emitent zawarł takie
umowy
Emitent nie zawierał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną.

3.11 Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych
3.11.1 Wskazanie osób, do których kierowana jest Oferta
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Akcje Serii D oferowane są do objęcia dotychczasowym akcjonariuszom na
zasadzie prawa poboru (subskrypcja zamknięta, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek
Handlowych).
Inwestorzy, będący nierezydentami, w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje Oferowane,
winni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa, obowiązującymi w kraju pochodzenia.

3.11.2 Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji
Harmonogram Publicznej Oferty Akcji Serii D:
Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect
12 maja 2014 r.
Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii D
Dzień Prawa Poboru

15 maja 2014 r.

Publikacja Memorandum Informacyjnego

30 maja 2014 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj.
3 czerwca 2014 r.
Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu
13 czerwca 2014 r.
prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu
Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie 26 czerwca 2014 r.
Zarządu Emitenta
Przydział Akcji Oferowanych

27 czerwca 2014 r.

Terminy realizacji Oferty Akcji Oferowanych mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie
terminów Oferty w porozumieniu z Oferującym. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, okres składania zapisów
nie może zostać skrócony. Emitent może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane (oraz stosownym przesunięciu pozostałych terminów). Informacja o ewentualnej zmianie terminów
zostanie przekazana w formie Aneksu, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane,
określonym w planowanym harmonogramie Oferty. W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu
subskrypcji Aneksu dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji
Oferowanych, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej
zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych tak, aby Inwestorzy, którzy złożyli Zapisy na Akcje Oferowane
przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni
roboczych od dnia udostępnienia Aneksu.
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3.11.3 Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz związania zapisem
Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Oferowanych są osoby będące akcjonariuszami
Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 15 maja 2014 roku, którzy nie zbyli tego prawa do momentu
złożenia Zapisu na Akcje Oferowane oraz osoby, które nabyły JPP i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia
Zapisu.
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki
publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć
jednocześnie Zapis Dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba Akcji Oferowanych. W związku
z powyższym, osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Dodatkowego na Akcje Oferowane są także osoby
będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili składania zapisu nie
posiadają JPP.
Na każdą jedną dotychczasową akcję Emitenta, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 15 maja
2014 roku, przypada jedno JPP. Jedno JPP uprawnia do objęcia 1,87 Akcji Serii D. Ułamkowe części akcji nie
będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa
poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
W przypadku zbycia JPP po Dniu Prawa Poboru, w rezultacie którego dana osoba nie będzie posiadać JPP,
osoba taka zachowuje prawo do złożenia wyłącznie Zapisu Dodatkowego na Akcje Oferowane.
Osoby, które nabyły JPP po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami Akcji na koniec Dnia Prawa
Poboru mogą jedynie złożyć Zapis na Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z posiadanych JPP (Zapis
Podstawowy). Nie mogą one złożyć Zapisu Dodatkowego.
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych akcje, które nie zostały objęte w trybie
realizacji prawa poboru i składania Zapisów Dodatkowych, Zarząd przydziela według własnego uznania, jednak
po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii D zostaną
objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania Zapisów Dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do
wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii D.
Zapisy Podstawowe i Zapisy Dodatkowe będą przyjmowane w terminach określonych w harmonogramie
zamieszczonym w pkt. 3.11.2 Memorandum w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów
wartościowych, na których JPP zostały zapisane na koniec dnia jego ustalenia.
W przypadku osób posiadających JPP zapisane na rachunkach papierów wartościowych w bankachdepozytariuszach, lub w przypadku osób uprawnionych do złożenia Zapisu Dodatkowego, którym JPP w dniu
jego ustalenia zapisano na rachunku w banku-depozytariuszu, Zapisy na Akcje Serii D składane są w firmach
inwestycyjnych wskazanych przez te banki - depozytariuszy.
Osoba składająca Zapis powinna wypełnić i podpisać formularz zapisu na Akcje Serii D w trzech egzemplarzach.
Jeden egzemplarz formularza Zapisu, jako poświadczenie złożonego Zapisu na Akcje Serii D otrzymuje inwestor
lub jego pełnomocnik.
Inwestorzy składający Zapisy Podstawowe i Zapisy Dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej Zapis
odpowiednie dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie
inwestycyjnej.
Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza firma
inwestycyjna przyjmująca Zapis.
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3.11.4 Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych
niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej
Zapis na Akcje Oferowane musi być w pełni opłacony najpóźniej w chwili składania Zapisu. Oznacza to, że
wpłata na Akcje Oferowane musi wpłynąć na rachunek domu maklerskiego, za pośrednictwem którego składany
jest Zapis, najpóźniej do chwili złożenia Zapisu.
Pełną wpłatą na Akcje Oferowane będzie kwota stanowiąca iloczyn Ceny Emisyjnej oraz liczby subskrybowanych
Akcji Oferowanych.
Wpłata na Akcje Oferowane powinna być dokonana na zasadach obowiązujących w domu maklerskim, w którym
Inwestor posiada rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane jest Jednostkowe Prawo Poboru.
Dopuszcza się wszelkie formy płatności pod warunkiem zaakceptowania ich przez biuro maklerskie przyjmujące
Zapis. W szczególności dopuszcza się następujące formy opłacenia Zapisu:
•

gotówką, w złotych polskich, w biurze maklerskim przyjmującym Zapis (o ile prowadzi ono obsługę
kasową),

•

przelewem bankowym, w złotych polskich, na właściwy rachunek biura maklerskiego przyjmującego
Zapis.

Skutkiem prawnym niedokonania przez Inwestora wpłaty na Akcje Oferowane w terminie określonym
w Memorandum będzie nieważność Zapisu. W przypadku opłacenia Zapisu w części, Zapis ten będzie nieważny,
a Inwestorowi nie będą przydzielone żadne Akcje Oferowane, również te w części opłaconej.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) dom maklerski i bank mają obowiązek
rejestracji transakcji, której równowartość przekracza 15 000 EUR (również gdy jest ona przeprowadzana
w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane) oraz
transakcji, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
bez względu na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto dom maklerski i bank są zobowiązane, na podstawie
ww. ustawy, do identyfikacji swoich klientów zgodnie z zasadami określonymi w ww. ustawie, a także są
zobowiązane niezwłocznie zawiadomić na piśmie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcji, co
do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa
w art. 165a lub 299 Kodeksu Karnego.
Szczegółowe zasady w tym zakresie są określone w ww. ustawie.
W związku z koniecznością dokonywania wpłat na Akcje Oferowane z wykorzystaniem rachunków bankowych
wskazuje się, że bank, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, jest obowiązany przeciwdziałać
wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a
lub 299 Kodeksu Karnego lub aktem terrorystycznym.
Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106
ust. 1 Prawa Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeżeli
czyn wypełnia znamiona przestępstwa.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć
z wykonania w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. W takim przypadku,
jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub
ukrywaniem działań przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych
ponosi Skarb Państwa.
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Zwraca się uwagę Inwestorów, że wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2.07.2004
roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).
W przypadku, gdy Jednostkowe Prawo Poboru realizowane jest z rachunku papierów wartościowych danego
Inwestora w domu maklerskim, Akcje Oferowane zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów
wartościowych, z którego realizowany jest Zapis – bez konieczności złożenia przez Inwestora dyspozycji
deponowania.
W przypadku Akcji Oferowanych nieobjętych w wykonaniu Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych, które
zostały następnie przydzielone Inwestorom wedle uznania Zarządu, Akcje Oferowane zasilą rachunki papierów
wartościowych tych Inwestorów wskazane w złożonych dyspozycjach deponowania.

3.11.5 Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się skutków prawnych
złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być, aby takie uchylenie było
skuteczne
Jeżeli w okresie ważności Memorandum zaistnieje potrzeba Emitent udostępni do publicznej wiadomości
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim
informacji, w formie Aneksu oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, informacje o
istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę
papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum Informacyjnego do publicznej
wiadomości lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia
ważności memorandum.
W przypadku gdy Aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji, 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 dowolnym
punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej Zapisy, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia
Aneksu.
Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu przysługuje, jeżeli Aneks jest udostępniany
w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Memorandum, o których Emitent powziął
wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały
lub o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Jeżeli Aneks
zostanie opublikowany, będzie zawierał datę, do której Inwestorowi przysługuje prawo uchylenia się od skutków
prawnych złożonego Zapisu.
W przypadku, gdy Aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem
Akcji Oferowanych, w celu umożliwienia Inwestorom, którzy złożyli Zapisy przed udostępnieniem tego Aneksu,
uchylenia się od skutków prawnych złożonych Zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu
przydziału Akcji Oferowanych.

3.11.6 Termin i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie określonym w harmonogramie zamieszczonym
w pkt. 3.11.2 Memorandum.
Inwestorom, którzy złożą Zapis Podstawowy zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze
złożonego przez nich Zapisu, pod warunkiem, że został on wypełniony, opłacony i złożony na podstawie
właściwej liczby posiadanych przez inwestora JPP oraz innych warunków wskazanych w niniejszym
Memorandum. W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Oferowanych przez osoby uprawnione do realizacji
JPP, nieobjęte Akcje Oferowane zostaną przeznaczone na realizację Zapisów Dodatkowych złożonych przez
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osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec Dnia Prawa Poboru. W ramach Zapisów Podstawowych nie
występuje możliwość dokonania redukcji zapisów. Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru
zostaną przeznaczone na realizację Zapisów Dodatkowych złożonych przez Akcjonariuszy.
Podmiotem obsługującym przydział będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. Zgodnie z § 140
Szczegółowych Zasad Działania KDPW przydział akcji przez Emitenta dokonywany jest według następujących
zasad:
1)

w przypadku dokonania przez osoby uprawnione Zapisów Dodatkowych na liczbę akcji
nieprzewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi
w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,

2)

w przypadku dokonania przez osoby uprawnione Zapisów Dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą
liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na
następujących zasadach:

3)

a)

wielkość Zapisu Dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich Akcji
Oferowanych w ramach emisji pomija się,

b)

przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych Zapisów Dodatkowych,
z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a),

c)

ułamkowe części akcji nie są przydzielane,

akcje nieprzydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt. 2 zostają przydzielone osobom,
które złożyły Zapisy Dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane
uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji,
po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nieprzydzielenia ułamkowych
części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy Zapisy
Dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas akcje są przydzielane losowo.

W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych w ramach wykonania prawa poboru oraz po
uwzględnieniu Zapisów Dodatkowych, Zarząd Emitenta zwróci się do wytypowanych według własnego uznania
Inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje Oferowane. W takim przypadku pozostałe do objęcia
Akcje Oferowane zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie
niższej od Ceny Emisyjnej.
Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Zapisie nie daje podstaw do
odstąpienia od Zapisu.

3.11.7 Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot
W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wynikająca z Zapisu Dodatkowego, złożenia
przez Inwestora nieważnego Zapisu, opłacenia przez Inwestora większej kwoty niż wynikająca ze złożonego
Zapisu, złożenia i opłacenia przez Inwestora Zapisu na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca
z zapisów niniejszego Memorandum lub innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu części lub całości
wpłaconej kwoty, środki te zostaną zwrócone w formie jaką Inwestor wskazał w formularzu Zapisu. Zwrot
środków nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych.
Zwroty kwot następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków poniesionych przez
Inwestora w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.
Zwrot środków w przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych złożonego Zapisu
Zwrot wpłat na Akcje Oferowane dokonanych na Zapisy co do których inwestorzy na podstawie art. 51a Ustawy
o Ofercie uchylili się od skutków złożonego oświadczenia woli, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez
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subskrybenta w formularzu Zapisu, w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od
skutków oświadczenia woli.
Zwroty kwot następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków poniesionych przez
inwestora w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.

3.11.8 Wskazanie przypadków, w których Oferta może nie dojść do skutku lub emitent może
odstąpić od jej przeprowadzenia
Odwołanie Oferty może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po rozpoczęciu okresu
przyjmowania Zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych.
Do czasu rozpoczęcia Zapisów na Akcje Oferowane Emitent może odstąpić od Oferty bez podawania przyczyny.
Po rozpoczęciu Zapisów na Akcje Oferowane do dnia przydziału Akcji Oferowanych Emitent może odstąpić od
Oferty jedynie z ważnego powodu. W opinii Spółki, do ważnych powodów zalicza się w szczególności:
a. zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na rynku NewConnect,
b. istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub w innym kraju,
c. istotna zmiana sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub w innych krajach,
d. istotna negatywna zmiana w zakresie działalności, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów
własnych lub wyników operacyjnych Emitenta,
e. istotna negatywna zmiana mająca wpływ na działalność Emitenta lub poniesienie istotnej
szkody przez Emitenta lub istotne zakłócenie jej działalności.
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania Oferty zostanie podana do wiadomości publicznej w formie
Aneksu, a także w formie Raportu Bieżącego, z zastrzeżeniem właściwych wymogów prawnych. Jeżeli dojdzie do
odstąpienia od Oferty, wówczas złożone Zapisy zostaną unieważnione, a wszelkie kwoty wpłacone na Zapisy
zostaną zwrócone bez odsetek czy odszkodowania w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu od
przeprowadzania Oferty. Zwrot płatności dokonanych na poczet Akcji Oferowanych może również nastąpić, gdy
Akcje Oferowane nie zostaną przydzielone lub w przypadku redukcji zapisów zgodnie z zasadami określonymi w
Memorandum lub w przypadku zwrotów nadwyżek płatności. Zwrot kwot nastąpi także bez odsetek czy
odszkodowania.
Decyzja o zawieszeniu Oferty bez podawania powodu może być podjęta kiedykolwiek przed rozpoczęciem
okresu Zapisów. Od dnia rozpoczęcia okresu Zapisów zgodnie z Ofertą do dnia przydziału Akcji Oferowanych,
Spółka może zawiesić Ofertę wyłącznie z ważnego powodu. W opinii Spółki, do ważnych powodów zaliczają się
m.in. zdarzenia, które mogą ograniczyć szansę na to, że w ramach Oferty dojdzie do objęcia wszystkich Akcji
Oferowanych lub, jeśli w opinii Spółki, nastąpił wzrost ryzyka inwestycyjnego dla nabywców Akcji Oferowanych.
Oferta może zostać zawieszona bez równoczesnego podania nowych dat jej przeprowadzenia. Decyzja
o wznowieniu Oferty zostanie jednak podjęta w czasie pozwalającym na zakończenie Oferty zgodnie z prawem,
szczególnie z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
Informacja o odstąpieniu, zawieszeniu lub wznowieniu Oferty zostanie opublikowana w formie Raportu
Bieżącego, a także w formie Aneksu.
Jeżeli Oferta zostanie zawieszona po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, wówczas wszystkie dokonane Zapisy
pozostaną ważne, jednakże osoby, które złożyły Zapisy, będą miały prawo do uniknięcia skutków swoich
oświadczeń woli w ciągu dwóch dni roboczych od daty udostępnienia Aneksu. W przypadku odstąpienia od
Oferty po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, wszystkie z już przekazanych Zapisów staną się nieważne.

Strona 50 z 197

Memorandum Informacyjne Stopklatka S.A.
Wpłaty dokonane na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a dokonujący wpłaty - w przypadku
odstąpienia przez Spółkę od Oferty lub w przypadku zawieszenia Oferty - nie jest uprawniony do jakiegokolwiek
odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji
Oferowanych.

3.11.9 Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do
skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot oraz odstąpieniu od
przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu
Informacja o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot
Informację o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku Emitent poda do publicznej wiadomości w formie Raportu
Bieżącego oraz w sposób w jaki zostało opublikowane niniejsze Memorandum Informacyjne, niezwłocznie po
dokonaniu przydziału lub powzięciu przez Spółkę informacji o niedojściu Oferty do skutku.
W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie
dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza zapisu. Zwrot środków pieniężnych
nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 14 dni od dnia przekazania do publicznej
wiadomości przez Emitenta informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji Oferowanych.
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu
W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia oferty lub jej odwołania informacja ta zostanie przekazana do
publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało opublikowane niniejsze Memorandum Informacyjne oraz w formie
Raportu Bieżącego.
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4

Dane o Emitencie

4.1

Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz
z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej
i adresem poczty elektronicznej, identyfikator według właściwej klasyfikacji
statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej

Firma:

Stopklatka Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa

Telefon:

+48 22 35 67 440

Faks:

+48 22 356 74 01

Adres poczty elektronicznej:

biuro@stopklatka.pl

Strona internetowa:

http://www.stopklatka-sa.pl/

NIP:

851-266-46-58

REGON:

811994790

4.2

Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Zgodnie z art. 4 Statutu Spółki, czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

4.3

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony
Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie KSH. Emitent działa
również na podstawie Statutu oraz regulaminów wewnętrznych. Do utworzenia Emitenta nie było wymagane
uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia. Jako spółka publiczna Emitent działa na podstawie regulacji dotyczących
funkcjonowania rynku kapitałowego.

4.4

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego
rejestru, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie
wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze
wskazaniem organu, który je wydał

Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu 30
czerwca 2009 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Szczecinie (sygn. akt sprawy SZ.XIII Ns-Rej.KRS1/15746/09/786).
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS
0000332145.
Dla utworzenia Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.

4.5

Krótki opis historii Emitenta

Historia Emitenta sięga lipca 1997 roku kiedy to został założony odrębny portal o tematyce filmowej działający
pod własnym adresem domenowym. Geneza powstania informacyjnego serwisu o tematyce filmowej sięga
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jednak znacznie wcześniej, bo już roku 1986 kiedy w październiku rozpoczęto transmisję audycji radiowej
o nazwie „Stopklatka” w Akademickim Radiu Pomorze w Szczecinie. W grudniu 1993 roku audycja ta została
przeniesiona do lokalnego Radia ABC w Szczecinie. W sierpniu 1996 roku założono stronę Internetową o nazwie
„Stopklatka” jako część serwisu internetowego Radia ABC. Był to pierwszy portal filmowy w historii polskiego
Internetu. Na podstawie umowy zawartej z Microsoft Corporation stał się on jednym z dziesięciu polskich
Platynowych Kanałów Internetowych, preinstalowanych w przeglądarce internetowej Internet Explorer 4.0.
W maju 1998 zarejestrowana została Stopklatka spółka cywilna. Poza prowadzeniem portalu o tematyce filmowej
zajmowała się ona projektowaniem, tworzeniem i administracją stron internetowych, głównie dla klientów
z branży filmowej. Pierwszymi klientami spółki w tej grupie usług byli dystrybutorzy filmowi: Gutek Film Sp. z o.o.,
Vision Sp. z o.o., Warner Bros. Polska i Best Film Sp. z o.o.
W maju 2000 roku w wyniku rozmów z inwestorem branżowym - PROKOM Software S.A. - została zawiązana
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Stopklatka Sp. z o.o.”, będąca bezpośrednim poprzednikiem
prawnym Spółki. W nowo utworzonym podmiocie, pomyślanym jako kontynuator prowadzonej przez spółkę
cywilną działalności, inwestor branżowy PROKOM Internet S.A. (spółka z grupy kapitałowej PROKOM Software
S.A., która na skutek dalszych zmian własnościowych zmieniła nazwę na „NET INTERNET S.A.”) objął w niej
80%. udziałów. Pozostałą część objęli Adam Bortnik i Przemysław Basiak, powołani do zarządu spółki.
W połowie 2009 roku, w związku z planami wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect nastąpiło
przekształcenie Emitenta w spółkę akcyjną, a w dniu 6 maja 2010 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
podjęło uchwałę o emisji akcji serii B oraz o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na
NewConnect.
W 2009 roku prowadzony przez spółkę portal filmowy Stopklatka.pl otrzymał Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej, w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie rozwoju, promocji i upowszechniania kultury filmowej
w Polsce. Jako jedynemu polskiemu portalowi filmowemu nominację do tej nagrody przyznawano Stopklatce
przez trzy lata z rzędu (w latach 2008-2010).
W 2010 roku Nagrodę PISF w kategorii Portal Filmowy otrzymała współtworzona przez Stopklatkę S.A.
Bazafilmowa.pl.
W tym samym roku Stopklatka.pl w rankingu miesięcznika "PRESS" została uznana za drugi najciekawszy portal
o tematyce kulturalnej w Polsce.
31 maja 2010 roku, w wyniku transakcji sprzedaży części akcji przez Net Internet S.A., Stopklatka S.A. pozyskała
nowego inwestora strategicznego - Kino Polska TV Sp. z o.o., w sierpniu 2010 roku przekształconego w Kino
Polska TV S.A. W efekcie Stopklatka S.A. stała się częścią grupy SPI. 6 grudnia 2010 roku, po sfinalizowaniu
transakcji z Net Internet S.A., Kino Polska TV S.A. została większościowym akcjonariuszem Stopklatka S.A.,
z pakietem 65,22% akcji. Ponadto, w związku ze ziszczeniem się warunków umowy inwestycyjnej zawartej
pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Agora S.A., od dnia 12 marca 2014 r. udział każdej z tych spółek w kapitale
zakładowym Spółki wynosi 41,04%.
12 lipca 2010 roku Stopklatka S.A. zadebiutowała w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, należącym do
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W chwili debiutu akcje spółki osiągnęły poziom 4,89 zł –
o 20% wyższy od ceny emisyjnej.
W lutym 2013 roku Emitent wdrożył nowe funkcjonalności i odświeżył szatę graficzną portalu Stopklatka.pl.
30 października 2013 roku Stopklatka S.A. otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na kanał
Stopklatka TV, nadawany w ramach pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej. 15 marca 2014 roku
stacja rozpoczęła nadawanie, stając się pierwszym bezpłatnym i ogólnodostępnym kanałem filmowym w Polsce.
Stopklatka TV dostępna jest w ramach multipleksu pierwszego, na platformach satelitarnych Cyfrowy Polsat i nc+
oraz dla większości abonentów telewizji kablowych w Polsce.
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4.6

Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz
zasad ich tworzenia

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego wynosi 2 275 246
zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych). Od momentu rejestracji
w rejestrze przedsiębiorców KRS akcji serii D kapitał zakładowy Emitenta wynosić będzie nie mniej niż 2 275 247
zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych) i nie więcej niż
6 529 956 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych).
W Spółce tworzone są następujące kapitały:
a) Kapitał zakładowy,
b) Kapitał zapasowy,
c) Kapitał rezerwowy.
Zgodnie z art. 396 KSH na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej
8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty,
które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom,
o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków,
zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe.
O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
w sprawozdaniu finansowym.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz 31 marca 2014 r. wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta została
przedstawiona w poniższej tabeli.
L.p.

Określenie funduszu

31 grudnia 2013 r.

31 marca 2014 r.

1.

Kapitał zakładowy

2 275 246,00 PLN

2 275 246,00 PLN

2.

Kapitał zapasowy

1 184 446,29 PLN

1 184 446,29 PLN

3.

Kapitał rezerwowy

90 000,00 PLN

90 000,00 PLN

Źródło: Emitent

4.7

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Spółki zostały opłacone w całości.
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4.8

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub
z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji
akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych
akcji

Spółka nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. Spółka nie
emitowała obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia akcji nowych emisji.

4.9

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na
podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału
zakładowego, o które w dacie aktualizacji Memorandum może być jeszcze
podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki nie może być w tym trybie podwyższony
w terminie ważności Memorandum Informacyjnego.

4.10 Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były
notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi
kwity depozytowe
Akcje na okaziciela serii A1, A2, B oraz C Emitenta notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4.11 Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego
papierom wartościowym
Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został nadany rating.

4.12 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub
kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze
wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem
w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej,
siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów
Informacja o podmiocie dominującym wobec Emitenta
Spółka nie posiada podmiotu dominującego.
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Według najlepszej wiedzy Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% akcji Emitenta są: „Kino
Polska TV” S.A., Agora S.A. oraz Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Struktura akcjonariatu uwzgledniająca
ww. akcjonariuszy, przedstawia się następująco:

Akcjonariusz

Rodzaj akcji

Liczba
akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów
na WZ

Udział w ogólnej
liczbie głosów na WZ

„Kino Polska
TV” S.A.

Zwykłe na
okaziciela

933 851

41,04%

933 851

41,04%

Agora S.A.

Zwykłe na
okaziciela

933 850

41,04%

933 850

41,04%

Total FIZ

Zwykłe na
okaziciela

170 000

7,47%

170 000

7,47%

Źródło: Emitent

Informacja o podmiotach zależnych od Emitenta
Stopklatka S.A. nie posiada jednostek od siebie zależnych, tym samym nie tworzy ona grupy kapitałowej.
Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz Emitentem lub osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a jego znaczącymi
akcjonariuszami
Akcjonariusz spółka „Kino Polska TV” S.A. posiada 933.851 akcji Emitenta stanowiących 41,04% kapitału
zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce, Pan Bogusław Kisielewski będący Prezesem Zarządu
Emitenta jest jednocześnie Prezesem Zarządu „Kino Polska TV” S.A. oraz jest zatrudniony na podstawie umowy
o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego. Pan Bogusław Kisielewski posiada 60.000 akcji Emitenta
stanowiących 2,64% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów Spółki a ponadto 11.127 akcji „Kino Polska
TV” S.A. stanowiących 0,056% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów tej spółki.
Ponadto, należy wskazać iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta Pan Piotr Reisch posiada 542.825 akcji
„Kino Polska TV” S.A. stanowiących 2,74% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów tej spółki oraz
60.000 akcji Emitenta stanowiących 2,64% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów Spółki.
Magdę Kruk, prokurenta Emitenta łączy z „Kino Polska TV” S.A. stosunek pracy.
Dodatkowo należy wskazać, iż Agnieszkę Sadowską (Członek Zarządu Emitenta) oraz Członków Rady
Nadzorczej Ninę Graboś, Dorotę Franczyk oraz Tomasza Billika łączą umowy o pracę z Agora S.A.
W zakresie bieżącej działalności, Emitent jest stroną szeregu umów łączących go ze znaczącymi
akcjonariuszami Emitenta, tj. spółką „Kino Polska TV” S.A. oraz spółką Agora S.A. Emitent w przyszłości również
zamierza zawierać umowy z ww. akcjonariuszami w zakresie działalności prowadzonej przez Emitenta. Ponadto,
Emitenta łączą z ww. akcjonariuszami umowy pożyczek. Na dzień 31 marca 2014 r. zobowiązanie Emitenta
z tytułu zawartych umów pożyczek względem „Kino Polska TV” S.A. wynosi 2.528.004,11 zł, a względem Agora
S.A. 2.529.093,83 zł.
Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta łączą relacje ze znaczącymi akcjonariuszami jakimi są „Kino
Polska TV” S.A. oraz Agora S.A. z uwagi na uprawnienia osobiste przyznane tym akcjonariuszom w Statucie
Emitenta.
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Uprawnienia osobiste „Kino Polska TV” S.A. oraz Agora S.A. (zwani każdy z osobna „Uprawniony Akcjonariusz”)
są związane przede wszystkim z procesem powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej, zgodnie bowiem z:
• art. 13A ust. 3 lit b Statutu Emitenta w przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada
akcji stanowiących ponad 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki a każdy z Uprawnionych
Akcjonariuszy posiada akcje stanowiące powyżej 33 1/3% kapitału zakładowego Spółki, każdy
z Uprawnionych Akcjonariuszy, na zasadzie uprawnienia przyznanego Agorze i KPTV osobiście, ma
prawo powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. Prawo wykonuje się w drodze złożenia
Spółce oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu. W przypadku, gdy Uprawniony
Akcjonariusz nie skorzysta z prawa powołania członka Zarządu, mimo wezwania przez drugiego
Uprawnionego Akcjonariusza, w terminie dwóch tygodni od doręczenia wezwania, drugiego członka
Zarządu powoła Walne Zgromadzenie;
• art. 13A ust. 3 lit c Statutu Emitenta w przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada
akcji stanowiących powyżej 50% kapitału zakładowego Spółki a jeden z Uprawnionych Akcjonariuszy
posiada akcje stanowiące ponad 33 1/3% kapitału zakładowego Spółki, jeden członek Zarządu jest
powoływany i odwoływany, na zasadzie uprawnienia przyznanego Agorze albo KPTV osobiście, przez
tego z Uprawnionych Akcjonariuszy, który posiada akcje stanowiące ponad 33 1/3% kapitału
zakładowego Spółki, a drugi członek Zarządu jest powoływany przez Walne Zgromadzenie zwykłą
większością głosów.
• art. 13A ust. 3 lit. d Statutu Emitenta powyższe uprawnienia przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom
osobiście obowiązywać będą dopóty, dopóki mający wykonywać dane uprawnienie Uprawniony
Akcjonariusz posiada akcje stanowiące więcej niż 33 1/3% kapitału zakładowego Spółki a żaden
z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada akcji stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego Spółki.
Powyższy stan ustalać się będzie na podstawie danych zgłaszanych Spółce w wykonaniu art. 69 ustawy
z dnia 25 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
Jeżeli wzmiankowane w artykule 13A Statutu Emitenta uprawnienia przyznane danemu Uprawnionemu
Akcjonariuszowi osobiście przestaną obowiązywać, to każdorazowo w przypadku ponownego zaistnienia
przewidzianych w art. 13A ust. 3 lit. b lub lit. c okoliczności, uprawnienia te będą ponownie przysługiwać
temu Uprawnionemu Akcjonariuszowi.
• art. 17A ust. 3 lit. b Statutu Emitenta w przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada
akcji stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego Spółki a każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy
posiada akcje stanowiące powyżej 33 1/3% kapitału zakładowego Spółki, każdy z Uprawnionych
Akcjonariuszy, na zasadzie uprawnienia przyznanego Agorze i KPTV osobiście, ma prawo powoływania
i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Prawo wykonuje się w drodze złożenia Spółce
oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Uprawniony
Akcjonariusz nie skorzysta z prawa powołania członka Rady Nadzorczej, mimo wezwania przez
drugiego Uprawnionego Akcjonariusza, w terminie dwóch tygodni od doręczenia wezwania, członka lub
członków Rady Nadzorczej powoła Walne Zgromadzenie;
• art. 17A ust. 3 lit. c Statutu Emitenta w przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada
akcji stanowiących powyżej 50% kapitału zakładowego Spółki a jeden z Uprawnionych Akcjonariuszy
posiada akcje stanowiące ponad 33 1/3% kapitału zakładowego Spółki, trzech członków Rady
Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych, na zasadzie uprawnienia przyznanego Agorze albo
KPTV osobiście, przez tego z Uprawnionych Akcjonariuszy, który posiada akcje stanowiące ponad 33
1/3% kapitału zakładowego Spółki, a pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej jest powoływanych
przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów;
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• art. 17A ust. 3 lit. d Statutu Emitenta powyższe uprawnienia przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom
osobiście obowiązywać będą dopóty, dopóki mający wykonywać dane uprawnienie Uprawniony
Akcjonariusz posiada akcje stanowiące więcej niż 33 1/3% kapitału zakładowego Spółki a żaden
z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada akcji stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego Spółki.
Powyższy stan ustalać się będzie na podstawie danych zgłaszanych Spółce w wykonaniu art. 69 ustawy
z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
Jeżeli wzmiankowane w artykule 17A Statutu Emitenta uprawnienia przyznane danemu Uprawnionemu
Akcjonariuszowi osobiście przestaną obowiązywać, to każdorazowo w przypadku ponownego zaistnienia
przewidzianych w art. 17A ust. 2 lit. b lub lit. c okoliczności, uprawnienia te będą ponownie przysługiwać temu
Uprawnionemu Akcjonariuszowi.

4.13 Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub
usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem
poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne,
poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży
ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty
działalności
4.13.1 Przedmiot działalności Emitenta
4.13.1.1 Stopklatka TV
Decyzją Przewodniczącego KRRiT w dniu 30 października 2013 r. Stopklatka S.A. otrzymała koncesję na
rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze filmowym w sygnale multipleksu pierwszego, która
w dniu 27 lutego 2014 r. została rozszerzona o możliwość rozpowszechniania programu telewizyjnego Stopklatka
TV w sposób rozsiewczy satelitarny. Od chwili startu kanału Stopklatka TV wiodącym obszarem działalności
Emitenta stała się branża telewizyjna.
Stopklatka TV prezentuje szeroki wybór kina zagranicznego i polskiego: produkcje europejskie i hollywoodzkie,
autorskie i gatunkowe, klasyczne i współczesne. W jej Radzie Programowej zasiadają autorytety polskiego kina:
Andrzej Wajda (Przewodniczący), Agnieszka Holland i Juliusz Machulski. W przyszłości planowana jest
integracja kanału z zasobami portalu filmowego Stopklatka.pl oraz funkcjami społecznościowymi, m.in. poprzez
możliwość oceniania filmów.
Kanał Stopklatka TV od 15 marca 2014 r. dostępny jest w ramach multipleksu pierwszego, na platformach
satelitarnych Cyfrowy Polsat i nc+ oraz dla większości abonentów telewizji kablowych w Polsce. Poza różnorodną
ofertą programową do największych atutów Programu można zaliczyć bezpłatny i powszechny dostęp oraz
szeroki zasięg. Zasięg techniczny platformy cyfrowej MUX 1 to 95% populacji Polski. Emitent współpracuje także
z operatorami kablowymi i satelitarnymi, którzy są wstanie dotrzeć z kanałem do około 7,5 mln abonentów.
Trwają rozmowy z kolejnymi sieciami kablowymi, dzięki czemu do końca 2014 roku liczba ta powinna wzrosnąć
do 9 mln. Stopklatka TV jest pierwszą na polskim rynku stacją o profilu filmowym, która jest nadawana drogą
naziemną.
Podstawowym źródłem przychodów Stopklatki TV są wpływy z reklam.
W związku z uruchomieniem Stopklatki TV Emitent dokonuje licznych inwestycji, przede wszystkim w kontent, co
częściowo znalazło odzwierciedlenie już w wynikach finansowych za I kwartał 2014 r. (m.in. zwiększenie
wydatków na wartości niematerialne oraz wzrost amortyzacji). Dodatkowo Emitent ponosi istotne koszty
związane z obecnością stacji na multipleksie pierwszym (umowa z EmiTel Sp. z o.o., opłaty do Urzędu
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Komunikacji Elektronicznej za prawo do dysponowania częstotliwością) oraz z przesyłem satelitarnym jej sygnału
(umowa z Cyfrowy Polsat S.A.). Niniejsze czynniki w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość straty netto Spółki,
I kwartale 2014 r., która wyniosła 2.249 tys. zł. Przychody Emitenta z reklamy telewizyjnej w okresie 15-31 marca
2014 r. wyniosły 704 tys. zł.
Stopklatka TV jest pierwszym w Polsce ogólnodostępnym kanałem filmowym. Stopklatka TV rozpoczęła
nadawanie 15 marca 2014 r., do pomiarów telemetrycznych została zaś włączona 17 marca br. Po pierwszych
dwóch tygodniach kanał osiągnął w grupie ogólnej (widzowie w wieku 4+) 0,56% udziału w oglądalności (SHR%;
średnia w okresie 17-31 marca) przy średnim dziennym zasięgu (RCH) przekraczającym 2 mln widzów i średniej
oglądalności minutowej (AMR) 35 800 (w dni weekendowe – 51 400).1 Na uwagę zasługuje fakt, że w tym czasie
zasięg techniczny Stopklatki TV wynosił około 72%.
Od 16 kwietnia tego roku Stopklatka TV obecna jest w sieci Vectra, zaś 28 kwietnia 2014 r. została włączona do
oferty Multimedia Polska, co podniosło zasięg tej stacji do 80%. Trwają rozmowy z kolejnymi operatorami.
W kwietniu średni udział kanału w oglądalności w grupie 4+ wyniósł 0,69% przy średnim dziennym zasięgu ok.
2,4 mln widzów. AMR w grupie 4+ wyniósł w tym okresie 42 500 (w dni weekendowe – 57 800). W istotnej dla
Stopklatki TV grupie widzów 4+ odbierających jedynie telewizje naziemną udział kanału już w pierwszym tygodniu
nadawania wyniósł 1,28%, zaś średnio w marcu 1,35%. Co ważne, w kolejnych okresach systematycznie rósł,
pod koniec kwietnia przekraczając 2%.2 Przedstawione wyniki oglądalności zdają się potwierdzać, że Stopklatka
TV bardzo szybko stała się jednym z najchętniej oglądanych kanałów filmowo-serialowych.
4.13.1.2 Portal Stopklatka.pl
Stopklatka S.A. prowadzi branżowy portal informacyjny specjalizujący się w tematyce filmowej działający pod
adresem www.stopklatka.pl. Portal jest najstarszym filmowym serwisem informacyjnym działającym w Polsce.
Jako odrębny portal został założony w 1996 r. Stopklatka S.A. od ponad 18 lat prowadzi konsekwentną politykę
wyspecjalizowanego serwisu informacyjnego, który wyróżnia rzetelność i szybkość podawanych informacji oraz
wysoka jakość publikowanych recenzji i artykułów. Portal postrzegany jest jako wiarygodne, wyczerpujące i
opiniotwórcze źródło informacji o tematyce filmowej.
Poza wysoką pozycją w rankingach oglądalności potwierdzają to liczne wyróżnienia i nagrody, przyznane
Stopklatce.pl w poprzednich latach.
W 2009 roku serwis otrzymał Nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jako jedynemu polskiemu portalowi
filmowemu nominację do tej nagrody przyznawano Stopklatce przez trzy lata z rzędu (w latach 2008-2010).
W 2010 roku w rankingu opublikowanym przez miesięcznik PRESS niezależni dziennikarze uznali Stopklatkę.pl
za drugi najlepszy serwis kulturalny w Polsce.
W lutym 2013 roku oddano do użytku nową odsłonę portalu Stopklatka.pl. Portal uzyskał dynamiczną prezentację
treści i możliwości szybkiego dotarcia do poszczególnych sekcji. Wprowadzono również nowy system nawigacji
umożliwiający efektowną prezentację najciekawszych materiałów z poszczególnych działów. Jednocześnie
zostały uruchomione nowe funkcjonalności społecznościowe, tj.:

1
2

•

blogosfera – umożliwia prowadzenie blogów przez użytkowników i promocję wybranych blogów w innych
miejscach serwisu,

•

gamifikacja – funkcjonalność, która zlicza użytkownikom punkty za aktywność w serwisie i przyznaje
odpowiednie odznaki w celu wyróżniania najaktywniejszych członków społeczności,

•

otwarcie bazy – umożliwia wprowadzanie nowych i edycję istniejących rekordów z bazy Stopklatki
dotyczących filmów, osób, seriali itp.

Źródło: Nielsen Audience Measurement
jw.
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Między innymi dzięki nowym funkcjonalnościom Portalu, systematycznie zwiększa się liczba jego użytkowników.
Przychody generowane w ramach Portalu pochodzą głównie ze sprzedaży reklam.
Przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowych są w przeważającej części uzależnione od ilości odsłon danej
reklamy. Z tego względu częstsze odsłony stron Portalu prowadzą do powiększenia przestrzeni reklamowej,
pozwalając na umieszczenie większej liczby reklam, które są częściej wyświetlane. Dlatego podstawowym
działaniem, które w długim terminie prowadzi do wzrostu przychodów ze sprzedaży powierzchni reklamowych
jest rozwój Portalu ukierunkowany na wzrost jego oglądalności.
Przykładowo, miesięczna oglądalność portalu internetowego mierzona jest na kilka sposobów:
•

liczba unikalnych użytkowników portalu – liczba użytkowników, którzy w danym miesiącu odwiedzili
portal - rejestrowana przez skrypty na stronie, tzw. cookies (np. badanie Gemius Traffic);

•

liczba odwiedzin/wizyt portalu – liczba wizyt złożona przez wszystkich unikalnych użytkowników portalu
łącznie;

•

liczba odsłon portalu – liczba wyświetleń wszystkich stron portalu podczas wszystkich wizyt wszystkich
użytkowników portalu łącznie.

4.13.2 Źródła przychodów i struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży
Aktualnie głównym obszarem działalności Emitenta jest branża telewizyjna.
Stopklatka S.A. generuje przychody z następujących źródeł:
•

emisji reklam telewizyjnych – podstawowe źródło przychodów,

•

sprzedaży powierzchni reklamowych i usług e-commerce związanych z prowadzonym przez Emitenta
portalem filmowym Stopklatka.pl,

•

sprzedaży treści powstałych w portalu, a także dedykowanych treści tworzonych i agregowanych
z zewnętrznych źródeł na potrzeby klientów,

•

tworzenia i utrzymania stron internetowych.

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach 2011-2013 oraz w I kwartale 2014 r.

Przychody ze sprzedaży, w tym:
- reklama
- działalność internetowa
- sprzedaż treści
- sprzedaż towarów i materiałów
- inne usługi

2011
4 248
2 842
211
944
182
69

2012
3 194
2 204
389
500
93
8

2013
3 057
1 696
805
554
2

I kw. 2013
689
404
203
81
1

I kw. 2014 r.
1 009
850
31
127
1
-

Źródło: Emitent (dane w tys. zł)

Od momentu rozpoczęcia nadawania programu Stopklatka TV, głównym źródłem przychodów Emitenta stały się
przychody z emisji reklam emitowanych na niniejszym kanale, które w pierwszym kwartale 2014 roku stanowiły
69,77% ogółu przychodów ze sprzedaży.

4.13.3 Charakterystyka rynku telewizyjnego w Polsce
Telewizja jest nadal najbardziej popularnym sposobem korzystania z audiowizualnych usług medialnych
w Polsce. Odbiornik telewizyjny znajduje się w 96% gospodarstw domowych.
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W lipcu 2013 roku zostały wyłączone ostatnie nadajniki emitujące sygnał telewizji analogowej. Cyfryzacja sygnału
naziemnego spowodowała istotne zmiany w dostępnej ofercie programowej, a także w zachowaniach oraz
preferencjach odbiorców. Pod koniec 2013 roku naziemną telewizję cyfrową oglądało 13,6 mln polskich
odbiorców (wzrost o 43% w stosunku do roku 2012), z których 9,1 mln korzystało wyłącznie z bezpłatnej oferty,
zaś 4,5 mln było jednocześnie abonentami platform telewizyjnych lub sieci kablowych.3
W ciągu ostatnich trzech lat utrzymuje się mniej więcej równy podział pomiędzy trzema sposobami odbioru
telewizji, przy czym nadal blisko 70% gospodarstw domowych wybiera telewizję płatną.4
Wykres: Polskie gospodarstwa domowe z odbiornikiem telewizyjnym według sposobu odbioru

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku, Warszawa 2014, na podstawie AC
Nielsen, Prezentacja wyników badanie ES 2012 i ES 2013 II fala

Wyłączenie sygnału analogowego stało się jednym z elementów stymulujących popyt na nowe odbiorniki
telewizyjne. W ciągu 2013 r. o 10% zwiększyła się w Polsce liczba gospodarstw domowych wyposażonych
w telewizor panoramiczny, a o 14% liczba gospodarstw z telewizorem plazmowym lub LCD. Ponad połowa
gospodarstw domowych posiada odbiorniki zakupione w czasie ostatnich trzech lat.5
Jednocześnie jednak, zwłaszcza w dużych miastach, o ponad 200 tys. zmniejszyła się liczba gospodarstw
domowych wyposażonych w odbiornik telewizyjny, nadal natomiast wydłużał się średni czas spędzany przed
telewizorem. W 2013 roku przeciętny Polak przeznaczał na oglądanie telewizji 4 godz. 7 min dziennie, czyli o 4
min więcej niż w roku poprzednim. Miało to niewątpliwie związek z poszerzeniem się oferty dostępnych
bezpłatnie programów, o czym świadczyć może fakt, że zachęceni nową ofertą widzowie, korzystający wyłącznie
z naziemnej telewizji cyfrowej, oglądali telewizję średnio o 14 min. dłużej, niż abonenci telewizji płatnej
(satelitarnej lub kablowej)6.
Należy jednak zauważyć, że czas spędzany przed telewizorem w coraz mniejszym stopniu przeznaczany jest
wyłącznie na oglądanie programu. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w sierpniu 2013 r. przez firmę Nielsen
Audience Measurement, tylko 53% polskich odbiorców nie wykonuje dodatkowych czynności podczas oglądania
telewizji. Większość pozostałych widzów korzysta w tym samym czasie z innych urządzeń elektronicznych,

Nielsen, Prezentacja wyników badania ES 2013 II fala, luty 2014 r.
jw.
5 jw.
6 jw.
3
4
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głównie z komputera, laptopa lub smartfonu, często podejmując aktywność związaną z oglądanym programem.
Zjawisko takie, zwane wielozadaniowością (multitasking), można zaobserwować na całym świecie. Program
odbierany za pomocą głównego odbiornika telewizyjnego w gospodarstwie domowym staje się tłem dla innych
czynności.
Innym zjawiskiem związanym z rozwojem nowych technologii jest odchodzenie widzów od wspólnego oglądania
telewizji. Rośnie popularność urządzeń przenośnych, takich jak tablet oraz usług VoD i ogólnie, oglądanie
przesunięte w czasie. W czasie realnym (usługi linearne) widzowie oglądają najczęściej audycje informacyjne,
transmisje z ważnych wydarzeń, szczególnie sportowych.
Proces cyfryzacji w Polsce
Proces cyfryzacji w Polsce rozpoczął się w 2010 roku. Sygnał analogowy został całkowicie zastąpiony przez
cyfrowy 23 lipca 2013 r. kiedy wyłączono ostatnie nadajniki analogowe. Zmiana technologii umożliwiła transmisję
większej liczby kanałów, poprawę jakości obrazu i dźwięku oraz eliminację zakłóceń sygnału, które towarzyszą
nadawaniu analogowemu. Nowa technologia oferuje dostęp do elektronicznego przewodnika po programach oraz
umożliwia nadawcom oferowanie dodatkowych usług, takich jak nagrywanie do programów dodatkowych ścieżek
dźwiękowych (np. dodatkowej narracji programu), czy też wybór napisów z dostępnych wersji językowych. Nową
funkcją dla odbiorców jest możliwość nagrywania programów.
Obecnie nadawanie w ramach polskiej naziemnej telewizji cyfrowej jest podzielone na trzech multipleksach
bezpłatnych oraz jednym płatnym, skierowanym do odbioru telewizji w urządzeniach mobilnych. MUX1 i MUX2
osiągnęły już swój docelowy zasięg techniczny 98,8% polskiej populacji. MUX3 jest całkowicie przeznaczony na
kanały telewizji publicznej. MUX4 jest zarezerwowany dla spółki INFO-TV-FM należącej do Cyfrowego Polsatu
S.A., która uruchomiła na nim emisję telewizji na urządzenia mobilne oraz odbiorniki telewizyjne. Szacuje się, że
docelowo może funkcjonować sześć multipleksów.

Tabela: Plan wykorzystania multipleksów w Polsce
MUX1

MUX2

MUX3

Fokus TV

Polsat

TVP1

TVP ABC

TVN

TVP2 HD

Eska TV

TV4

TVP Regionalna

TTV

TV Puls

TVP Kultura

Polo TV

TVN7

TVP Historia

ATM Rozrywka

Puls2

TVP Polonia

TV Trwam

TV6

TVP Rozrywka

Stopklatka TV

Polsat Sport News

TVP Info

MUX4

Płatna telewizja kodowana
obsługiwana przez INFO TV FM
spółkę zależną Cyfrowego
Polsatu S.A.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

W ramach multipleksu pierwszego 15 marca 2014 roku nadawanie rozpoczął także nadawany przez Emitenta
nowy kanał filmowy Stopklatka TV.
6 listopada 2013 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił dostępność nowych zasobów częstotliwości, które
mają być wykorzystane do uruchomienia kolejnego multipleksu. Chęć wykorzystania nowych zasobów zgłosiło 16
podmiotów, w związku z czym rozpoczęty został proces przygotowywania trybu postępowania, aby wyłonić
podmioty, na rzecz których dokonane zostaną rezerwacje miejsc na multipleksie.
Poza multipleksami ogólnopolskimi istnieją również programy nadawane poprzez multipleksy lokalne. Obecnie
uruchomione zostały dwa takie multipleksy. Pierwszy nadaje w okolicach Radomska program lokalnej telewizji
NTL Radomsko oraz dwóch kanałów ogólnopolskich, drugi natomiast nadaje w okolicach Rybnika program
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lokalnej telewizji TVT oraz czterech kanałów ogólnopolskich.

Stacje telewizyjne w Polsce
Rynek stacji telewizyjnych w Polsce tworzą nadawcy publiczni i komercyjni nadający programy ogólnopolskie
i regionalne. Na rynku funkcjonują nadawcy oferujący swoje programy w systemie bezpłatnej cyfrowej telewizji
naziemnej, kilku nadawców regionalnych kierujących swoją ofertę przez sieci kablowe i satelitarne, a także
nadawcy oferujący polskie edycje kanałów międzynarodowych, jak i wersje oryginalne kanałów. Polski rynek
telewizyjny zdominowany jest przez cztery największe stacje nadające naziemnie: TVP1, TVP2, TVN i POLSAT,
które w 2013 roku gromadziły łącznie 45,9% udziałów w widowni w grupie komercyjnej7. W 2013 roku w związku
z rozwojem naziemnej telewizji cyfrowej obserwowano wyraźny wzrost fragmentaryzacji rynku telewizyjnego.
Mniejsze stacje dostępne w multipleksach zyskiwały na znaczeniu, przede wszystkim kosztem największych
czterech kanałów dostępnych do tej pory w analogowej telewizji naziemnej. W ciągu ostatnich kilku lat
obserwowany jest trend wzrostu znaczenia kanałów tematycznych. Kanały tematyczne to kanały telewizyjne
rozpowszechniane głównie drogą kablowo-satelitarną oraz naziemną poprzez multipleksy, specjalizujące się
w sprofilowanych treściach, takich jak np. programy dla dzieci, filmy, sport, styl życia, informacje lub pogoda.
Segment kanałów tematycznych w 2012 roku osiągnął 39,4% udziału w oglądalności w porównaniu do 35,0%
w 2011 roku8. Analitycy domu mediowego Equinox Polska prognozują, że w 2014 roku udział w oglądalności
największych czterech stacji telewizyjnych (TVP1, TVP2, TVN i POLSAT) spadnie do poziomu około 40-41%.
Jednocześnie Equinox Polska prognozuje, że 2014 roku przyniesie dalszy dynamiczny wzrost oglądalności
kanałów tematycznych, a zmniejszenie oglądalności głównych stacji telewizyjnych, przekłada się bezpośrednio
na wzrost oglądalności kanałów tematycznych9.

Widownia programów telewizyjnych
W 2013 roku największy udział w rynku widowni zajmował, podobnie jak w latach wcześniejszych, pogram
TVP1. Najniższe udziały w grupie programów uniwersalnych o zasięgu ogólnokrajowym osiągnął program TVP2.
Zwiększyła się grupa programów wyspecjalizowanych, których udział w rynku widowni wynosił w 2013 roku
ponad 1%. W grupie tej znalazły się programy informacyjne TVN 24, TVP INFO, Polsat News. Programy, których
udział w rynku nie przekraczał 1% stanowiły ponad 30% widowni (wzrost o około 2 punkty procentowe
w porównaniu z rokiem ubiegłym). Pozostałe programy niszowe (oglądalność poniżej 0,3%) miały razem
widownię na poziomie 9%. Wskazuje to na postępującą segmentację rynku, ze stopniowym ograniczeniem
popularności programów uniwersalnych. W 2013 roku największe wzrosty odnotowały programy koncesjonowane
obecne w naziemnej telewizji cyfrowej (TVN7, Puls, Polo TV, Eska TV, TV6, TV4, w tym programy nowe TTV,
ATM Rozrywka, Puls 2).10

7

Informacje na podstawie: Cyfrowy Polsat S.A., Raport roczny za 2013 r.

8

Informacje na podstawie: Cyfrowy Polsat S.A., http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/rynek-dth-rynek-mvno/otoczenie_rynkowe_szanse_rynkowe.cp

Informacje na podstawie: Equinox Polska, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ogladalnosc-kanalow-wielkiej-czworki-w-14-spadnie-do-40-41-proc-EquinoxPolska-3055074.html

9

10 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku, Warszawa 2014, na podstawie AC Nielsen,
Prezentacja wyników badanie ES 2012 i ES 2013 II fala
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Tabela: Ranking programów telewizyjnych w 2013 r.
Program
TVP1
TVN
Polsat
TVP2
TVN7
TVN24
TV PULS
TV4
TVP INFO
Polsat2
TVP Seriale
Puls 2
Polsat News
TTV – Twoja Telewizja
MiniMini+
AXN
ATM Rozrywka
Polsat Sport
Polo TV
Kino Polska
Discovery
Eurosport
TVN Style
TVP Polonia
Disney Channel
Nickelodeon
Eska TV
TV6
Disney Junior
Cartoon Network
National Geographic
TVP Rozrywka
Polsat Play
TVN Turbo
TVP Historia
Disney XD
Polsat Film
TVP Kultura
TLC
Polsat Sport News
TVP HD
Comedy Central
TVP Regionalna
TVS
Polsat Cafe

Widownia
808 088
769 230
752 857
632 908
217 011
191 232
188 787
181 980
159 832
109 890
69 779
65 813
63 924
62 867
47 286
47 126
47 065
47 016
45 032
44 032
43 375
42 115
42 040
41 842
40 146
37 912
37 627
37 524
35 540
31 835
30 559
29 517
28 580
28 201
27 702
25 904
25 688
25 285
25 016
23 551
22 796
22 299
22 278
21 150
19 732

Zmiana
do 2012 r.
-121 904
-71 629
-90 231
-124 946
64 024
6 824
48 019
31 750
-70 861
27 252
30 874
57 277
9 792
44 139
9 406
-1 476
35 328
8 363
19 435
3 617
7 701
-1 400
7 096
8 321
-8 300
4 257
16 960
25 463
-1 059
-13 019
-568
29 517
8 713
-1 389
16 124
-11 884
6 942
9 352
-2 940
20 080
1 964
-2 471
22 278
-2 034
2 265

Udział
13,16%
12,53%
12,26%
10,31%
3,53%
3,11%
3,08%
2,96%
2,60%
1,79%
1,14%
1,07%
1,04%
1,02%
0,77%
0,77%
0,77%
0,77%
0,73%
0,72%
0,71%
0,69%
0,68%
0,68%
0,65%
0,62%
0,61%
0,61%
0,58%
0,52%
0,50%
0,48%
0,47%
0,46%
0,45%
0,42%
0,42%
0,41%
0,41%
0,38%
0,37%
0,36%
0,36%
0,34%
0,32%

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rynek telewizyjny w 2013 roku, Warszawa 2014 , na podstawie Nielsen Audience Measurement

Rynek reklamowy
Według szacunków Domu Mediowego Starlink wartość rynku reklamowego w Polsce w 2013 roku wyniosła około
7,0 mld zł i zmniejszyła się w porównaniu do 2012 r. o około 4,5%. Powodem zmniejszenia wartości rynku
reklamy jest obserwowany kryzys w branży FMCG. Wśród największych reklamodawców pozostają sektory
handlu i telekomunikacji. Spadkowej tendencji rynku reklamy oparły się Internet i kino. Pozostałe media – prasa,
reklama zewnętrzna oraz radio i telewizja – odnotowały zmniejszenie przychodów reklamowych. Największy
udział w rynku reklamy przypada na telewizję – było to 3 533 mln zł, co stanowi 50,5% ogółu wydatków na
reklamę w Polsce. Wydatki na reklamę telewizyjną zmniejszyły się w 2013 r. o 3,6%. Znacząco spadły przychody
reklamowe w wiodących programach ogólnopolskich o charakterze uniwersalnym. W ostatnim kwartale 2013 r.
tendencja spadkowa reklamy telewizyjnej została zahamowana po raz pierwszy od ponad dwóch lat. Programy
ogólnopolskie straciły 12,3% przychodów reklamowych. Jednocześnie nastąpił wzrost przychodów reklamowych
w stacjach tematycznych, których udział w rynku wzrósł o 18,0 w stosunku do roku 2012..
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Wykres: Wartość rynku reklamy w Polsce (w mln zł)

Źródło: Dom Mediowy Starlink

W 2013 roku według danych Domu Mediowego Starlink cały rynek reklamowy w Polsce w tym segment reklamy
telewizyjnej odczuwał zmniejszenie wydatków na reklamę. Główni nadawcy telewizyjni w Polsce – TVP, Polsat
i TVN byli w 2013 roku pod dużą presją niższego popytu generowanego przez reklamodawców. Z drugiej strony
obserwuje się rosnący popyt na reklamy w kanałach tematycznych.
Analitycy domu mediowego Equinox Polska prognozują, że w 2014 roku wydatki na reklamę wzrosną po raz
pierwszy od trzech lat. Według prognozy, wzrost rynku reklamowego wyniesie maksymalnie do 2%. Największa
dynamika wzrostu wpływów reklamowych dotyczy reklamy internetowej (około 10% w stosunku do 2013 r.).
Wpływy z reklamy telewizyjnej w 2014 roku mogą nieznacznie się zmniejszyć11.
Telewizja w Polsce pozostaje kluczowym medium dostarczającym reklamodawcom największy zasięg kampanii.
W 2013 roku łączna kwota wydatków na reklamę telewizyjną w Polsce wyniosła według Domu Mediowego
Starlink około 3 571 mln zł.

4.14 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym
inwestycji kapitałowych
Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego główną inwestycję Emitenta stanowi rozwój programu
Stopklatka TV (m.in. inwestycje w licencje filmowe).
W celu realizacji tej inwestycji w dniu 14 marca 2014 r. Emitent zawarł umowę o współpracy z EmiTel Sp. z o.o.
(„EmiTel”), której łączna szacowana wartość w przewidywanym okresie obowiązywania (15.03.2014 –
29.10.2023) wynosi 61 305 tys. zł. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez EmiTel na rzecz Spółki
pełnej usługi nadawczej w standardzie DVB-T umożliwiającej rozpowszechnianie kanału Stopklatka TV
w multipleksie pierwszym.
W dniu 17 lutego 2014 r. Emitent podpisał umowy na zakup praw filmowych od spółki Colgems Productions Ltd.
o wartości 352.000,00 USD (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dolarów).
W dniu 30 stycznia 2014 r. podpisana została umowa na zakup praw do filmów od spółki Cinephil France S.A.S.
o wartości 1.200.000,00 USD (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dolarów). Ponadto, w okresie od 30 stycznia
2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. Emitent zawarł z ww. podmiotem umowy na zakup praw do filmów o łącznej
wartości 214.524,00 USD.

11

Informacje na podstawie: Equinox Polska, http://m.onet.pl/biznes/branze/marketing,g7g7g
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4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym –
jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta
Wedle wiedzy Emitenta wobec niego nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe,
układowe, ugodowe arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne.

4.16 Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi
postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12
miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które
to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą
mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie
stosownej informacji o braku takich postępowań
Aktualnie wobec Emitenta nie toczą się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe
lub arbitrażowe, których wynik ma lub może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta za wyjątkiem
postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wszczętym na skutek skargi z dnia 2
kwietnia 2014 r. złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez TV Film Sp. z o.o. na
ostateczną decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2014 r. (sygn.
DR.500.8.8.2013) utrzymującą w mocy decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia
30 października 2013 r. o udzieleniu koncesji Nr 544/2013 – T na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy
rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym programu Stopklatka TV jednocześnie odmawiającej przyznanie
tej koncesji TV Film Sp. z o.o. Postępowanie toczące się na podstawie ww. skargi nie zostało jeszcze
zakończone, zatem rozstrzygnięcie w przedmiotowej na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie
jest jeszcze znane Emitentowi.
Najważniejszym postępowaniem w roku 2013, mającym niezwykle istotny wpływ na rozwój Spółki było
przyznanie przez KRRiT Emitentowi koncesji Nr 544/2013-T na rozpowszechnianie w ramach multipleksu
pierwszego kanału telewizyjnego Stopklatka TV, wspólnej inicjatywy trzech silnych przedstawicieli rynku
medialnego: „Kino Polska TV” S.A., Stopklatka S.A. i Agora S.A. Spółka złożyła w dniu 25 lutego 2013 r. do
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego
o charakterze wyspecjalizowanym filmowym STOPKLATKA TV. W wyniku złożenia ww. wniosku Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji wydała w dniu 30 października 2013 r. koncesję o nr 544/2013-T obowiązującą od dnia 30
października 2013 r. do dnia 29 października 2023 r. STOPKLATKA TV to kanał filmowy, przygotowany przy
współpracy „Kino Polska TV” S.A., Agora S.A. i Stopklatka S.A.
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie ma również żadnych podstaw prawnych i faktycznych, aby wystąpiły
jakiekolwiek inne postępowania, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
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4.17 Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację
ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość
realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich
inkorporowanych
Emitent nie posiada i według jego wiedzy nie istnieją żadne inne zobowiązania istotne z punktu widzenia
realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych. Główne zobowiązania Emitenta zostały
wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2013, przedstawionym w niniejszym Memorandum Informacyjnym.

4.18 Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ
na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem
finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonymi w Memorandum Informacyjnym
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Memorandum Informacyjnym, nie
wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej
Emitenta.

4.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej
Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich
oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których
mowa w § 38 Rozporządzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. – podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału
zakładowego Emitenta
W dniu 28 kwietnia 2014 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. („NWZ”),
podczas którego podjęto uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej
niż 2 275 247,00 zł i nie wyższej niż 6 529 956,00 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D
w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
Ponadto, na podstawie uchwał nr 4 i nr 5 NWZ dokonało zmian w statucie Spółki w zakresie art. 7 oraz rozdziału
IV A. Tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A. został przyjęty i przedstawiony w uchwale nr 6 NWZ Emitenta.
Umowa pożyczki z Kino Polska TV S.A.
W dniu 24 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Spółką („Pożyczkobiorca”) a Kino
Polska TV S.A. ("Pożyczkodawca") o wartości 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).
Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % (półtora punktu
procentowego) w skali roku. Na mocy przedmiotowej umowy Pożyczkobiorca zobowiązał się, że zwróci KPTV
kwotę udzielonej pożyczki na rachunek KPTV po rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału
zakładowego Pożyczkobiorcy, które zostało uchwalone w dniu 28 kwietnia 2014 r. na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Stopklatka S.A., jednakże nie później, niż do dnia 31 sierpnia 2014 r. wraz z odsetkami. Niniejsza
pożyczka zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę przede wszystkim na rozwój programu Stopklatka TV.
Umowa pożyczki z Agora S.A.
W dniu 24 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Spółką („Pożyczkobiorca”) a Agora S.A.
("Pożyczkodawca") o wartości 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).
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Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % (półtora punktu
procentowego) w skali roku. Na mocy przedmiotowej umowy Pożyczkobiorca zobowiązuje się, że zwróci
Pożyczkodawcy kwotę udzielonej pożyczki na rachunek Pożyczkodawcy po rejestracji przez właściwy sąd
rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Pożyczkobiorcy, które zostało uchwalone w dniu 28 kwietnia
2014 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A., jednakże nie później, niż do dnia 31 sierpnia
2014 r. wraz z odsetkami. Niniejsza pożyczka zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę przede wszystkim na
rozwój programu Stopklatka TV.
Umowy z Cinephil France
W dniu 7 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Spółką a Cinephil France S.A.S. na zakup praw
do filmów w ramach licencji o wartości 174 524,00 USD. Łączna wartość umów zawartych przez Spółkę
z Cinephil France S.A.S. w okresie od dnia 30 stycznia 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. osiągnęła wartość
214 524,00 USD.
Przedmiotem ww. umowy jest udzielenie przez Cinephil France S.A.S. ("Licencjodawca") na rzecz Stopklatka
S.A. ("Licencjobiorca") praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych
na potrzeby kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych filmów został indywidualnie
ustalony dla każdego z nich.
Postepowanie koncesyjne Stopklatka TV
2 kwietnia 2014 r. do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęła skarga złożona do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez TV Film Sp. z o.o. na ostateczną decyzję
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2014 r. (sygn. DR.500.8.8.2013)
utrzymującą w mocy decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 października 2013
r. o udzieleniu koncesji Nr 544/2013 – T na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny
w multipleksie pierwszym programu Stopklatka TV jednocześnie odmawiającej przyznanie tej koncesji TV Film
Sp. z o.o.
Uzyskanie koncesji dla kanału Stopklatka TV – rozpoczęcie działalności telewizyjnej
Najważniejszym wydarzeniem w roku 2013, mającym niezwykle istotny wpływ na rozwój Spółki było przyznanie
Emitentowi koncesji na rozpowszechnianie w ramach multipleksu pierwszego kanału telewizyjnego Stopklatka
TV, wspólnej inicjatywy trzech silnych przedstawicieli rynku medialnego: Kino Polska TV S.A., Stopklatka S.A.
i Agora S.A.
Koncesja obowiązuje od dnia 30 października 2013 r. i wygasa z dniem 29 października 2023 r.
Stopklatka TV w swojej ofercie zakłada emisję filmów fabularnych, dokumentów oraz animacji polskich
i zagranicznych twórców. Kontynuując doświadczenia Telewizji Kino Polska, planuje również produkować
programy edukacyjne i publicystyczne o tematyce filmowej. Na jej antenie nie zabraknie prezentacji sylwetek
twórców, aktualności ze świata filmu i wywiadów z artystami. Nad wszystkim czuwa rada programowa Stopklatka
TV, w której zasiadają największe osobowości polskiego kina: Andrzej Wajda, Agnieszka Holland i Juliusz
Machulski.
Kanał Stopklatka TV od 15 marca 2014 r. dostępny jest w ramach multipleksu pierwszego, na platformach
satelitarnych Cyfrowy Polsat i nc+ oraz dla większości abonentów telewizji kablowych w Polsce.
Umowa inwestycyjna pomiędzy Kino Polska TV S.A. i Agora S.A.
Przyznanie koncesji dla kanału Stopklatka TV było pierwszym elementem niezbędnym do realizacji warunków
umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 22 lutego 2013 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. („KPTV”) a Agorą S.A.
(„Agora”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 11/2013, dotyczącej warunkowego nabycia akcji
Spółki przez Agorę oraz zasad współpracy Agory i KPTV, w tym powoływania organów Emitenta i zgodnego
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głosowania w istotnych sprawach na jego Walnym Zgromadzeniu. W dniu 21 lutego 2014 r. spełnione zostały
pozostałe warunki wskazane w niniejszej umowie inwestycyjnej, w wykonaniu której KPTV złożyło Agorze
nieodwołalną i wiążącą ofertę sprzedaży 933.850 akcji Stopklatka S.A. („Akcje”), a Agora 12 marca 2014 r.
przyjęła niniejszą ofertę.
Po przeprowadzeniu powyższej transakcji KPTV posiada 933.851 akcji Emitenta uprawniających do 933.851
głosów na Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. i stanowiących 41,04% ogólnej liczby głosów w Spółce, zaś na
rachunku inwestycyjnym Agory zapisanych jest 933.850 akcji Stopklatka S.A. odpowiadających 933.850 głosom
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 41,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Umowa z EmiTel Sp. z o.o.
Ponadto, 14 marca 2014 r. Emitent zawarł umowę o współpracy z EmiTel Sp. z o.o. („EmiTel”), której łączna
szacowana wartość w przewidywanym okresie obowiązywania wynosi 61 305 tys. zł. Przedmiotem niniejszej
umowy jest świadczenie przez EmiTel na rzecz Spółki pełnej usługi nadawczej w standardzie DVB-T w celu
rozpowszechniania kanału Stopklatka TV w multipleksie pierwszym.
Umowa została zawarta na czas określony od dnia 15 marca 2014 r. do 29 października 2023 r. Łączna
odpowiedzialność odszkodowawcza (kontraktowa i deliktowa) każdej ze stron, w tym z tytułu kar umownych,
ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia jakie Spółka powinna zapłacić na rzecz EmiTel za okres 36
miesięcy obowiązywania umowy (nie dotyczy to szkody wyrządzonej z winy umyślnej).
Zakup praw filmowych od spółki Colgems Productions Ltd.
17 lutego 2014 r. podpisana została umowa zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy Spółką
("Licencjobiorca") a Colgems Productions Ltd. ("Licencjodawca").
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw do
rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych ("Filmy", "Tytuły") w ramach
bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV.
Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka TV. Okres
obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich. Zgodnie
z postanowieniami umowy Licencjodawca dostarczy do Licencjobiorcy (na odpowiednich nośnikach) Tytuły, do
których zakupił on prawa nie później niż 30 marca 2014 r.
Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 352.000,00 USD
(słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dolarów).
Nabycie istotnych aktywów od spółki Cinephil France S.A.S.
30 stycznia 2014 r. Stopklatka S.A. („Licencjobiorca”) zawarła umowę zakupu praw do filmów w ramach licencji
z Cinephil France S.A.S. ("Licencjodawca"). Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę
na rzecz Licencjobiorcy praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów
filmowych ("Filmy", "Tytuły") w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (prawa wyłączne) z równoczesną
reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV (prawa niewyłączne).
Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka TV oraz
udzielania sub-licencji podmiotom trzecim. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów został
indywidualnie ustalony dla każdego z nich.
Zgodnie z postanowieniami umowy Licencjodawca dostarczy do Licencjobiorcy (na odpowiednich nośnikach)
Tytuły, do których zakupił on prawa w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy.
Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 1.200.000,00
USD (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dolarów).
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Umowa o współpracy z Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA
W dniu 24 stycznia 2014 r. podpisana została umowy o współpracy pomiędzy Emitentem a Kino Polska Program
Sp. z o.o. SKA.
Na mocy przedmiotowej umowy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA zobowiązuje się względem Spółki do
stałego zarządzania zakupami licencji filmowych na potrzeby należącego do Emitenta kanału telewizyjnego
Stopklatka TV na zasadzie niewyłączności, na ogólnoświatowym terytorium.
Z tytułu wyżej opisanych usług Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA przysługuje ustalone na warunkach
rynkowych wynagrodzenie w wysokości udokumentowanych bezpośrednich kosztów zakupu licencji
poniesionych przez tę spółkę w okresach miesięcznych oraz stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej.
Niniejsza umowa zawarta została na czas nieokreślony. Każda ze stron ma możliwość jej rozwiązania
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zawarcie umowy o współpracę z Cyfrowym Polsatem S.A.
W dniu 21 stycznia 2014 r. zawarta została umowa pomiędzy Emitentem a Cyfrowym Polsatem S.A. ("Cyfrowy
Polsat").
Na mocy przedmiotowej umowy Spółka udziela Cyfrowemu Polsatowi obowiązującej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nieodpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej prawo do:
a) rozprowadzania programu Stopklatka TV ("Program") na platformie CYFROWY POLSAT, w systemie
cyfrowym, drogą satelitarną, do indywidualnego odbioru bezpośredniego (DTH) oraz, w przypadku
uruchomienia przez Cyfrowy Polsat platformy ADSL - również do rozprowadzania Programu w ramach
takiej platformy ADSL, oraz
b) w ramach serwisu internetowego występującego na dzień podpisania umowy pod nazwą ipla oraz
w formie aplikacji komputerowej instalowanej lub dostępnej za pomocą przeglądarek internetowych,
a także jako player ipla (aplikacja webowa umożliwiająca odtwarzanie materiałów audiowizualnych
w standardzie VOD) osadzony w serwisach WWW, oraz
c) z wykorzystaniem funkcjonalności "multiroom",
na warunkach opisanych w umowie i udostępniania Programu abonentom Cyfrowego Polsatu w ramach
najbardziej rozpowszechnianych pakietów programowych.
Zawarcie przedmiotowej umowy ma na celu zwiększanie zasięgu technicznego Programu, co będzie miało
pozytywny wpływ na przychody Emitenta z tytułu emisji reklam na antenie Stopklatka TV.
Zgodnie z postanowieniami umowy Cyfrowy Polsat S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług
technicznych niezbędnych do satelitarnego rozpowszechniania programu Stopklatka TV, takich jak: zapewnienie
miejsca na transponderze dla Programu, świadczenie usług operatorskich stacji dosyłowej sygnału Programu do
transpondera, kodowanie sygnału Programu. Z tytułu usług technicznych Emitent będzie uiszczać na rzecz
Cyfrowego Polsatu S.A. miesięczne zryczałtowane opłaty ustalone na warunkach rynkowych. Dodatkowo
Cyfrowy Polsat S.A. zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie administrowania kartami do
kodowania oraz sprzedaży urządzeń dokujących, za które pobierał będzie opłaty w zależności od ilości
wykonanych prac w danym miesiącu.
Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Podpisanie aneksu do umowy o współpracy z dnia 8 listopada 2012 r. zawartej z Kino Polska TV S.A.
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14 stycznia 2014 r. podpisany został aneks do umowy o współpracy zawartej w dniu 8 listopada 2012 r. pomiędzy
Emitentem a Kino Polska TV S.A. ("Umowa"). Emitent informował o zawarciu Umowy raportem bieżącym EBI
o nr 31/2012.
Zgodnie z postanowieniami aneksu ulegają zmianie warunki Umowy w zakresie świadczonych usług oraz formy
ich rozliczania, mianowicie:
1) Stopklatka S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kino Polska TV S.A. następujących usług:
a)

prac informatycznych związanych z obsługą wskazanych przez Kino Polska TV S.A. domen
internetowych;

b)

prac informatycznych związanych z obsługą aplikacji "Codziennik";

c)

innych uzgodnionych przez strony Umowy prac rozwojowych.

2) Rozliczenie powyższych usług następuje na podstawie miesięcznego podliczenia roboczogodzin
pracowników Spółki oddelegowanych do wykonywania niniejszych zadań.
Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.
Zawarcie przedmiotowego aneksu skutkuje ograniczeniem usług świadczonych przez Emitenta na rzecz Kino
Polska TV S.A., a co za tym idzie zmniejszeniem przychodów Stopklatka S.A. z tego źródła.
Powyższe działania związane są z rozszerzeniem działalności Spółki o branżę telewizyjną, która od momentu
uruchomienia kanału Stopklatka TV stała się wiodącym obszarem aktywności Emitenta.
Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego Memorandum Informacyjnego, nie
wystąpiły inne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, ani nie ujawniły się inne
informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta.

4.20 Prognozy finansowe Emitenta
Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych.

4.21 Dane o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta
4.21.1 Dane o członkach Zarządu Emitenta
W skład Zarządu wchodzą:
•

Bogusław Jan Kisielewski – Prezes Zarządu,

•

Agnieszka Magdalena Sadowska – Członek Zarządu.

Bogusław Kisielewski
Lat 47, adres: ul. Puławska 61; 02-595 Warszawa. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na Wydziale
Ekonomii.
W dniu 18 lutego 2013 r. został powołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
na trzyletnią kadencję. Mandat Pana Bogusława Kisielewskiego wygaśnie podczas Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015 r.
Przebieg kariery zawodowej:
2013 – obecnie Stopklatka S.A. – Prezes Zarządu
2010 – 2013 Stopklatka S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
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2011 – obecnie Fundacja Kino Polska – Prezes Zarządu (wcześniej Wiceprezes Zarządu) / Dyrektor Generalny
2012 – obecnie Kino Polska Program Sp. z o.o. - Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu)
2012 – 2013 KPTV Media Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2007 – obecnie „Kino Polska TV” S.A. (wcześniej Kino Polska TV Sp. z o.o.) - Prezes Zarządu (wcześniej
Członek Zarządu/Dyrektor Generalny)
2006 – 2010 ESDOR Bogusław Kisielewski – jednoosobowa działalność gospodarcza
2006 – 2007 Pellet Art. Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy
2005 – 2014 Dores Sp. z o.o. – Członek Zarządu (od 2013 Dores Sp. z o.o. w likwidacji – Likwidator)
2000 – 2005 ZPO Modena S.A. (po zmianie nazwy: Kraszewskiego 21 S.A.) – Członek Zarządu, Dyrektor
Operacyjny i Finansowy
1998 – 2000 Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansowy
1995 – 1998 BMJ Management Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
1995 Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A. – Makler
Pan Bogusław Kisielewski nie pełni obecnie oraz nie pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcji osoby nadzorującej
lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie pełnienia przez niego kadencji w organach Emitenta znalazły się
w stanie upadłości.
Pan Bogusław Kisielewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS ani też w żadnym innym rejestrze, równoważnym ww. Rejestrowi, prowadzonym na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Pan Bogusław Kisielewski nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz
nie jest ani nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIIIXXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587,590 i 591 kodeksu spółek handlowych ani na podstawie żadnych innych
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Z udziałem Pana Bogusława Kisielewskiego nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich dwóch lat
postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe których wynik ma lub może mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.

Agnieszka Sadowska
Lat 40, adres: Puławska 61; 02-595 Warszawa. Jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 1999 roku uzyskała tytuł MBA w Szkole Biznesu Politechniki
Warszawskiej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów, w tym ACCA, uzyskując
status ACCA affiliate.
W dniu 6 grudnia 2013 r. została powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu na trzyletnią kadencję. Mandat
Pani Agnieszki Sadowskiej wygaśnie podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Emitenta za rok 2015 r.
Przebieg kariery zawodowej:
2013 – obecnie Stopklatka S.A. - Członek Zarządu
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2008 – 2014 – Dyrektor Serwisów e-Commerce (zarządzająca platformą Publio.pl), z-ca Dyrektora Pionu
„Projekty Specjalne” – Agora S.A.
2003 – 2007 Menedżer w dziale Nowe Przedsięwzięcia (dział ds. przejęć i inwestycji), Kierownik działu Controling
& Business Development, szef projektów – Agora S.A.
2000 – 2002 – Analityk – Agora S.A.
Pani Agnieszka Sadowska nie pełni obecnie oraz nie pełniła w ciągu ostatnich pięciu lat funkcji osoby
nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie pełnienia przez nią kadencji w organach Emitenta
znalazły się w stanie upadłości.
Pani Agnieszka Sadowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS ani też w żadnym innym rejestrze, równoważnym ww. Rejestrowi, prowadzonym na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Pani Agnieszka Sadowska nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz
nie jest ani nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów
XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587,590 i 591 kodeksu spółek handlowych ani na podstawie żadnych
innych przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Z udziałem Pani Agnieszki Sadowskiej nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich dwóch lat postępowania
cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.

Prokurent
Magda Kruk
Lat 25, adres: Puławska 61; 02-595 Warszawa. Jest absolwentką kierunku Finanse i Rachunkowość Wyższej
Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.
W dniu 8 kwietnia 2014 r. została powołana na prokurenta Emitenta. Udzielona prokura ma charakter prokury
łącznej upoważniającej do reprezentowania Emitenta łączenie z innym członkiem zarządu.
Przebieg kariery zawodowej:
2009 – obecnie Kino Polska TV S.A. – począwszy od 2011 r. Menedżer ds. controllingu i relacji inwestorskich
Pani Magda Kruk nie pełni obecnie oraz nie pełniła w ciągu ostatnich pięciu lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie pełnienia przez nią kadencji w organach Emitenta znalazły się
w stanie upadłości.
Pani Magda Kruk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS ani też w żadnym innym rejestrze, równoważnym ww. Rejestrowi, prowadzonym na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Pani Magda Kruk nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie jest ani nie była
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587,590 i 591 kodeksu spółek handlowych ani na podstawie żadnych innych przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
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Z udziałem Pani Magdy Kruk nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich dwóch lat postępowania cywilne,
karne, administracyjne i karne skarbowe których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

4.21.2 Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta
Skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:
•
•
•
•
•
•

Piotr Reisch – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej,
Krzysztof Seweryn Szymański – Członek Rady Nadzorczej,
Nina Graboś – Członek Rady Nadzorczej,
Dorota Franczyk – Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Billik – Członek Rady Nadzorczej.

Piotr Reisch
Lat 48, adres: Puławska 61; 02-595 Warszawa. Studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej
Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W roku 1992 uzyskał tytuł BBA
Ekonomia i Finanse (Bachelor of Bussines Administration) na City University of New York, Baruch College,
a w roku 1995 na tym samym uniwersytecie tytuł MBA Ekonomia i Inwestycje.
W dniu został 9 czerwca 2010 r. został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki do Rady Nadzorczej na
pięcioletnią kadencję. Mandat Pana Piotra Reisch wygaśnie podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2014.
Przebieg kariery zawodowej:
2010 – obecnie Stopklatka S.A. – od 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej (wcześniej Członek Rady
Nadzorczej)
2013 – obecnie Spinka Distribution Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2012 – 2013 KPTV Media Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2011 – 2014 Fundacja Kino Polska – Prezes Zarządu
2012 – 2014 Kino Polska Program Sp. z o.o. (komplementariusz spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA) –
Prezes Zarządu
2012 – 2013 Voweb Poland Sp. z o.o. w likwidacji – Likwidator
2010 – 2013 SPI International Magyarorszag, Kft. (SPI Hungary Ltd.) – Dyrektor Zarządzający
2010 – 2014 Help Film Slovakia s.r.o – Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu
2010 – 2014 Help Film Czechy s.r.o – Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu
2008 – 2009 Władcy Gadżetów Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2007 – 2014 Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu
2007 – 2013 SPInka Film Studio Sp. z o.o. (wcześniej: SPI Film Studio Sp. o.o.) – Prezes Zarządu
2006 – 2008 Guris Bois Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2005 – obecnie Fundacja Przyjaciele Misia – Prezes Zarządu
2004 – obecnie Wytwórnia Pozytywna – Producent, właściciel
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2002 – 2008 Luna sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2001 – obecnie Producent i koproducent filmów fabularnych i dokumentalnych
2001 – 2009 SPI VIDEO Sp. z o.o.– Prezes Zarządu
1999 – 2013 SPI International Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1997 – 1998 New Films International Nowy Jork , USA – Dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej
1994 – 1997 Super Express Nowy Jork, USA – Redaktor Naczelny, Szef działu amerykańskiego
Pan Piotr Reisch nie pełni obecnie oraz nie pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie pełnienia przez niego kadencji w organach Emitenta znalazły się
w stanie upadłości za wyjątkiem spółki SPI Video sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (data ogłoszenia upadłości:
23 października 2009 r.) oraz Luna Sp. z o.o. w upadłości (data ogłoszenia upadłości: 23 września 2008 r.).
Przyczyną upadłości SPI Video sp. z o.o. w upadłości układowej było wypowiedzenie umów licencyjnych przez
licencjodawcę zagranicznego co stanowiło podstawę działalności spółki. Ogłoszenie upadłości Luna sp. z o.o.
spowodowane było nieprzedłużeniem umowy dzierżawy budynku na cele kina, w związku z innymi planami
wynajmującego co do zagospodarowania budynku w którym znajdowało się Kino Luna.
Pan Piotr Reisch nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS
ani też w żadnym innym rejestrze, równoważnym ww. Rejestrowi, prowadzonym na podstawie przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Pan Piotr Reisch nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie jest ani nie był
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587,590 i 591 kodeksu spółek handlowych ani na podstawie żadnych innych przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Z udziałem Pana Piotra Reisch nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich dwóch lat postępowania
cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.

Piotr Orłowski
Lat 37, adres: Chełmońskiego 22/3, 61-756 Poznań. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskał tytuł magistra prawa. Stypendysta Fundacji
im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim.
W dniu został 29 czerwca 2011 r. został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję. Mandat Pana Piotra Orłowskiego wygaśnie podczas
Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2015 r.
Przebieg kariery zawodowej
2011 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
2007 – obecnie Komplementariusz spółki P. Orłowski Kancelaria Radcy Prawnego Sp. K.
2006 – obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
2006 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Remedis S.A.
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Pan Piotr Orłowski nie pełni obecnie oraz nie pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie pełnienia przez niego kadencji w organach Emitenta znalazły się
w stanie upadłości.
Pan Piotr Orłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS ani też w żadnym innym rejestrze, równoważnym ww. Rejestrowi, prowadzonym na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Pan Piotr Orłowski nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie jest ani nie był
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587,590 i 591 kodeksu spółek handlowych ani na podstawie żadnych innych przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Z udziałem Pana Piotra Orłowskiego nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich dwóch lat postępowania
cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.

Krzysztof Szymański
Lat 60, adres: Puławska 61; 02-595 Warszawa. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1972. W latach 1972 - 1974 odbył aplikację sądową w Okręgu Sądu
Wojewódzkiego w Poznaniu zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1975 - 1978 odbył aplikację
adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze zakończoną egzaminem adwokackim. Wykładowca
prawa i postępowania karnego w ramach szkoleń aplikantów adwokackich w Okręgowej Izby Adwokackiej w
Zielonej Górze.
W dniu został 16 czerwca 2013 r. został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję. Mandat Pana Krzysztofa Szymańskiego wygaśnie podczas
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2017 r.
Przebieg kariery zawodowej :
2013 – obecnie Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze
2011 – obecnie wspólnik w spółce partnerskiej „Szymański & Kornalewicz Adwokacka Spółka
w Zielonej Górze

Partnerska”

2007 – 2010 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2001 – 2004 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze
1998 – 2004 Członek Naczelnej Rady Adwokackiej
1998 – 2001 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze
1995 – 1998 Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze
1993 – obecnie Kancelaria Adwokacka w Zielonej Górze
1992–1995 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze
1989 – 1995 Członek Naczelnej Rady Adwokackiej
1989 – 1992 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze
1983 – 1989 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze - Rzecznik Dyscyplinarny
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1982 – 1993 Adwokat w Zespole adwokackim nr 1 w Zielonej Górze
1978 – 1982 Adwokat w Zespole adwokackim w Krośnie Odrzańskim
Pan Krzysztof Szymański nie pełni obecnie oraz nie pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcji osoby nadzorującej
lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie pełnienia przez niego kadencji w organach Emitenta znalazły się
w stanie upadłości.
Pan Krzysztof Szymański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS ani też w żadnym innym rejestrze, równoważnym ww. Rejestrowi, prowadzonym na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Pan Krzysztof Szymański nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz
nie jest ani nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIIIXXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587,590 i 591 kodeksu spółek handlowych ani na podstawie żadnych innych
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Z udziałem Pana Krzysztofa Szymańskiego nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich dwóch lat
postępowania cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe których wynik ma lub może mieć znaczenie dla
działalności Emitenta.

Nina Graboś
Lat 38, adres: Puławska 61; 02-595 Warszawa. W 2001 r. zdobyła tytuł magistra na wydziale filologii angielskiej
oraz w 2003 r. tytuł magistra na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Ukończyła również studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
W dniu 23 grudnia 2013 r. została powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję. Mandat Pani Niny Graboś wygaśnie podczas Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2017 r.
Przebieg kariery zawodowej
2014 – obecnie Dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Agora S.A.
2009 – 2013 Dyrektor ds. relacji z inwestorami Agora S.A.
2008 – 2009 - Zastępca Dyrektora pionu ds. projektów specjalnych spółki Agora S.A.
2007 – 2008 - Project Manager w dziale projekty specjalne spółki Agora S.A.
2005 – 2007 – Sekretarz spółki Agora S.A.
2001 – 2005 – pracownik ABN AMRO Corporate Finance Polska Sp. z o.o.
2000 – 2001 – pracownik w dziale prawnym TU Allianz Życie Polska S.A.Pani Nina Graboś nie pełni obecnie
oraz nie pełniła w ciągu ostatnich pięciu lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które
w okresie pełnienia przez nią kadencji w organach Emitenta znalazły się w stanie upadłości.Pani Nina Graboś nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani też w żadnym
innym rejestrze, równoważnym ww. Rejestrowi, prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska.
Pani Nina Graboś nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
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handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie jest ani nie była
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587,590 i 591 kodeksu spółek handlowych ani na podstawie żadnych innych przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Z udziałem Pani Niny Graboś nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich dwóch lat postępowania cywilne,
karne, administracyjne i karne skarbowe których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Tomasz Billik
Lat 34, adres: Puławska 61; 02-595 Warszawa. W roku 2004 ukończył Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis
University w Nowym Sączu (Zarządzanie Finansami oraz Zarządzanie Strategiczne). Od 2009 r. jest również
absolwentem studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Ekonomia).
W dniu został 23 grudnia 2013 r. został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję. Mandat Pana Tomasza Bilika wygaśnie podczas Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2017 r.
Przebieg kariery zawodowej
2009 – obecnie - Kierownik ds. Transakcji w Agora S.A.
2009 –2013 r. – Członek Zarządu Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o. (Spółka zależna Agory S.A.)
2007 – 2009 – Starszy Analityk w dziale Nowych Przedsięwzięć w Agora S.A.
2004 – 2007 – Konsultant w BAA Polska Sp. z o.o.Tomasz Billik nie pełni obecnie oraz nie pełnił w ciągu
ostatnich pięciu lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie pełnienia przez
niego kadencji w organach Emitenta znalazły się w stanie upadłości.
Tomasz Billik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani
też w żadnym innym rejestrze, równoważnym ww. Rejestrowi, prowadzonym na podstawie przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Tomasz Billik nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie jest ani nie był
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587,590 i 591 kodeksu spółek handlowych ani na podstawie żadnych innych przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Z udziałem Tomasza Billika nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich dwóch lat postępowania cywilne,
karne, administracyjne i karne skarbowe których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta.

Dorota Franczyk
Lat 37, adres: Puławska 61; 02-595 Warszawa. Jest absolwentką kierunku finanse i bankowość Szkoły Głównej
Handlowej oraz filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała również dyplom MBA na Solvay
Brussels School of Economics and Management, a od 2010 roku jest członkiem Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA).
W dniu został 23 grudnia 2013 r. została powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki do pełnienia funkcji
Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję. Mandat Pani Doroty Franczyk wygaśnie podczas Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2017 r.
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Przebieg kariery zawodowej:
2013 – obecnie Dyrektor Finansowy (Agora S.A.)
2009 –2012 -Kontroler Finansowy Grupy (Agora S.A.)
2005 – 2008 - Kontroler Finansowy Segmentu Prasy Codziennej i Internetu (Agora S.A.)
2004 – 2005 – Analityk Finansowy (Agora S.A.)
Pani Dorota Franczyk nie pełni obecnie oraz nie pełniła w ciągu ostatnich pięciu lat funkcji osoby nadzorującej lub
zarządzającej w podmiotach, które w okresie pełnienia przez nią kadencji w organach Emitenta znalazły się
w stanie upadłości.
Pani Dorota Franczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy
o KRS ani też w żadnym innym rejestrze, równoważnym ww. Rejestrowi, prowadzonym na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Pani Dorota Franczyk nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie jest ani nie była
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587,590 i 591 kodeksu spółek handlowych ani na podstawie żadnych innych przepisów prawa
państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.
Z udziałem Pani Doroty Franczyk nie toczą się ani nie toczyły się w ciągu ostatnich dwóch lat postępowania
cywilne, karne, administracyjne i karne skarbowe których wynik ma lub może mieć znaczenie dla działalności
Emitenta.

4.22 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Akcjonariuszami Emitenta, posiadającymi co najmniej 5 %
głosów na walnym zgromadzeniu, z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy
o ofercie publicznej, są:
Akcjonariusz Emitenta

Liczba
akcji

Liczba
głosów

% udział w ogólnej
liczbie akcji

Kino Polska TV S.A.

933 851

933 851

41,04

Agora S.A.

933 850

933 850

41,04

Ipopema TFI S.A. (w tym TOTAL FIZ)

172 621

172 621

7,59

Pozostali

234 924

234 924

10,33

Ogółem

2 275 246

2 275 246

100,00

* - wskazano podmioty posiadające powyżej 5% ogólnej liczby akcji,
Źródło: Emitent
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5

Sprawozdania finansowe

5.1

Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31
grudnia 2013 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
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6

Załączniki

6.1

Statut Emitenta
STATUT
spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna
I. Postanowienia ogólne
Art. 1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia „STOPKLATKA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. -----------------------------Art. 2.
1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą:
„STOPKLATKA” Spółka Akcyjna. -----------------------------------------2. Spółka może używać skrótu firmy „STOPKLATKA” S.A. oraz wyróżniającego
ją znaku graficznego. --------------------------------------Art. 3.
Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. ----------------------------------Art. 4.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. ---------------------------------------------Art. 5.
1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za
granicą. -----------------------------------------------------------------------2. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a także tworzyć i
przystępować do innych spółek i organizacji. ------------------II. Przedmiot działalności Spółki
Art. 6.
Przedmiotem działalności Spółki jest: --------------------------------------1) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z;
2) reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z; ----------3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju –
PKD 46.19.Z; -------------------------------------------------------4) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z; -
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5) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania –
PKD 46.51.Z; -------------------------------------------6) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego – PKD 46.52.Z; ---------------------------------------------7) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD 46.90.Z; -----------------8) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- PKD 47.91.Z; --------------------------------------------------9) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami - PKD 47.99.Z; --------------------------------10) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z; ------------11) wydawanie książek - PKD 58.11.Z; ----------------------------------------12) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - PKD
58.12.Z; -------------------------------------------------------------------13) wydawanie gazet - PKD 58.13.Z; -------------------------------------------14) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z; ----15) pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z; ----------------------16) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych – PKD 59.11.Z; -----------------------------------------------17) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z; -------------------------------18) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych – PKD 59.13.Z; --------------------------------19) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z; ---------------20) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z; ---21) nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z; ---------------22) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD 60.20.Z; -------------------------------------------23) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z;---------24) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z; --------------25) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z; ---
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26) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z; ---27) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z; -------------28) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z; --29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi –
62.03.Z; -----------------------------------------------------------------------30) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych – PKD 62.09.Z; ----------------------31) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność – PKD 63.11.Z; ---------------------------------------32) działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; -----------------------33) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z; ---------------------34) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z; -----------------------------------------35) pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 64.92.Z; -------------------36) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –
PKD 68.20.Z; --------------------------------------------37) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z; -----38) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z; ----39) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych – PKD 70.10.Z; ------------------40) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania – PKD 70.22.Z; -------------------------------41) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z; ------42) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B; -----------------43) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z; ------------------------------44) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i
telewizji – PKD 73.12.A; ----------------------------------------------------45) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych – PKD 73.12.B; -----------------------------------------------46) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C; ----------------------------------
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47) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D; ------------------------------------------------------48) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z; ------------------------49) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z; -------50) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z; ---------------------------------51) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z; -----------------52) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; ---------------------------------53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; --54) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli – PKD 77.12.Z; -----------------------------------55) wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z; -------56) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z; ---------------------------------------------------57) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z; --------58) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem
prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z; ---59) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników – PKD 78.10.Z; -----------------------------------------------60) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD
78.30.Z; --------------------------------------------------------------------------61) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana – PKD 79.90.C; -----------------------------------------62) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD
82.11.Z; -------------------------------------------------------------------63) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z; 64) działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z; --------65) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD
82.30.Z; --------------------------------------------------------------------
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66) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z; --------67) działalność archiwów - PKD 91.01.B; -------------------------------------68) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z; -----69) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD
96.09.Z. -------------------------------------------------------------------III. Kapitał zakładowy
Art. 7.
Kapitał zakładowy wynosi 2.275.246 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć
tysięcy dwieście czterdzieści sześć 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. -------

Art. 8.
Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne. -------------Art. 9.
Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji w miejsce udziałów przez
wszystkich dotychczasowych wspólników przekształconej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. ------------------------------------------Art. 10.
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub
podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.--2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami
alfabetu. -------------------------------------------------------------------------3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela. ----------------------
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4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej akcji, połączenie akcji lub poprzez umorzenie części akcji. --------------------------------------------------------------------5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały
Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------Art. 11.
1. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału
zakładowego. ---------------------------------------------------------2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia
przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----------------------3. Umorzenie akcji może być dokonane za wynagrodzeniem albo bez
wynagrodzenia. -----------------------------------------------------------------4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje
wypłacane jest ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego na
warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez
określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na
okaziciela. ----------------------------------------------6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych
przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych. -----IV. Organy Spółki
Art. 12.
Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------a) Zarząd, --------------------------------------------------------------------------------b) Rada Nadzorcza, --------------------------------------------------------------------c) Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------Art. 13.
1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. ------------------
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3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezes
Zarządu i określa ich liczbę. --------------------------------------------------4. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata. -------------------------------------Art. 14.
1

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są w przypadku
zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu
wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.---------------------------------------------------------------------------

2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. -----------Art. 15.
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------Art. 16.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: ----------------------------------------------------------------------------------1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań
finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----------------------------------------------------------------------2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby, ----------------------------------------------------------------------3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, -------------------------------------------
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4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady
Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka
Zarządu, ----------------------------------------------5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub
wszystkich członków Zarządu, --------------------------------------6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ------------------------------------7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w
nieruchomości, -------------------------------------------------------------8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki, ----------------------------------------------------------------------9) zatwierdzanie i badanie planów działalności gospodarczej Spółki
sporządzanych przez Zarząd, w tym planów marketingowych i finansowych,
---------------------------------------------------------------10) wyrażanie zgody w sprawach tworzenia zakładów, oddziałów i
przedstawicielstw oraz przystępowania do innych Spółek, ----------11) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub
obniżenia kapitału zakładowego. ----------------------------------------Art. 17.
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. ---------2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę.

-----------------------

-----------------------------------------------------3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. -----------------Art. 18.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 (trzy) razy w roku
obrotowym. ------------------------------------------------------------2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z
własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. --------------3. Jeżeli pomimo wniosku Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła
posiedzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni, Zarząd może je zwołać samodzielnie,
podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. ---
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Art. 19.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W razie
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. --------------2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich
członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy
składu Rady. -------------------------------------------3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady. --------------4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o
treści projektu uchwały. -----------------------------------5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z
zastrzeżeniem ust. 3 tego artykułu. ---------------------------Art. 20.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem
spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. Uchwały Walnego Zgromadzenia
wymaga w szczególności: -----------------------1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie
absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków, ----------------------2) podział zysku albo pokrycie strat, -----------------------------------3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ----------------------------------------------------------4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, --------------------------------------------------------
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5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---------------------------------------------------6) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem
pierwszeństwa, ---------------------------------------------------------7) nabycie własnych akcji, w przypadkach przewidzianych przez kodeks
spółek handlowych, ------------------------------------------8) umorzenie akcji, -------------------------------------------------------9) decyzja o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego.-Art. 21.
1. Walne Zgromadzenie może odbyć się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. ------------------------------------------------------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu)
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----------3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach
określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a
także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych
Zgromadzeń uznają to za wskazane. -------------------------4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. ----------------------------------5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust.2. tego
artykułu, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go
uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2
(dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę
Nadzorczą. ---6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną
dziesiątą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw na
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy
złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym
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terminem Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------Art. 22.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Gdańsku. --------------------------------------------------------------------------------Art. 23.
1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę
obecnych na Walnym Zgromadzeniu i reprezentowanych przez nich akcji. ----------------------------------------------------------------------2. Akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.----3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. ---------Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego
Statutu przewidują warunki surowsze. ------------------------Art. 24.
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego
zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia,
który przejmie kierownictwo. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego
Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i
służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona
podczas obrad tego Zgromadzenia. --------------------------------------------------IVA. Organy Spółki
Postanowienia niniejszego rozdziału IVA wchodzą w życie i zastępują postanowienia
rozdziału IV z chwilą, gdy Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 59944)
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nabędzie akcje stanowiące ponad 33 1/3% kapitału zakładowego Spółki, z
zastrzeżeniem, iż postanowienia w zakresie długości kadencji członków Zarządu (art.
13A ust. 6) lub Rady Nadzorczej (art. 17A ust. 5) będą obowiązywały w stosunku do
nowo powoływanego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej dopiero po wygaśnięciu
mandatu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej powołanego do organu Spółki przed
wejściem w życie rozdziału IVA.----------------------------------------------------------------Art. 12A.
Organami Spółki są:--------------------------------------------------------------------a) Zarząd,---------------------------------------------------------------------------------b) Rada Nadzorcza, --------------------------------------------------------------------c) Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------Art. 13A.
1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.2. Zarząd składa się z 2 (dwóch) członków. -----------------------------------3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani: ----------------------a. przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów (i) w przypadku,
gdy Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie nr KRS 363674
(zwana w dalszej treści Statutu „KPTV”) albo Agora S.A. z siedzibą w
Warszawie nr KRS 59944 (zwana w dalszej części Statutu „Agorą”)
(KPTV i Agora zwani w dalszej części Statutu „Uprawnionymi
Akcjonariuszami”) posiada akcje stanowiące ponad 50% w kapitale
zakładowym Spółki lub (ii) w przypadku, gdy udział akcji należących do
każdego z Uprawnionych Akcjonariuszy nie przewyższa 33 1/3%
kapitału zakładowego Spółki; --------------------------------------------------b. w przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada
akcji stanowiących ponad 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki a
każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy posiada akcje stanowiące powyżej
33 1/3% kapitału zakładowego Spółki, każdy z Uprawnionych
Akcjonariuszy, na zasadzie uprawnienia przyznanego Agorze i KPTV
osobiście, ma prawo powoływania i odwoływania jednego członka
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Zarządu. Prawo wykonuje się w drodze złożenia Spółce oświadczenia o
powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu. W przypadku, gdy
Uprawniony Akcjonariusz nie skorzysta z prawa powołania członka
Zarządu, mimo wezwania przez drugiego Uprawnionego Akcjonariusza,
w terminie dwóch tygodni od doręczenia wezwania, drugiego członka
Zarządu powoła Walne Zgromadzenie; ---------------------------------------c. w przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada
akcji stanowiących powyżej 50% kapitału zakładowego Spółki a jeden z
Uprawnionych Akcjonariuszy posiada akcje stanowiące ponad 33 1/3%
kapitału zakładowego Spółki, jeden członek Zarządu jest powoływany i
odwoływany, na zasadzie uprawnienia przyznanego Agorze albo KPTV
osobiście, przez tego z Uprawnionych Akcjonariuszy, który posiada
akcje stanowiące ponad 33 1/3% kapitału zakładowego Spółki, a drugi
członek Zarządu jest powoływany przez Walne Zgromadzenie zwykłą
większością głosów. -----------------------4. Powyższe uprawnienia przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom osobiście
obowiązywać będą dopóty, dopóki mający wykonywać dane uprawnienie
Uprawniony Akcjonariusz posiada akcje stanowiące więcej niż 33 1/3%
kapitału zakładowego Spółki a żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie
posiada akcji stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego Spółki. Powyższy
stan ustalać się będzie na podstawie danych zgłaszanych Spółce w wykonaniu
art. 69 ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz spółkach publicznych. ---------------------------------------------------------4a. Jeżeli wzmiankowane w niniejszym artykule uprawnienia przyznane danemu
Uprawnionemu

Akcjonariuszowi

osobiście

przestaną

obowiązywać,

to

każdorazowo w przypadku ponownego zaistnienia przewidzianych w art. 13A
ust. 3 lit. b lub lit. c okoliczności, uprawnienia te będą ponownie przysługiwać
temu Uprawnionemu Akcjonariuszowi. ---------------------------------------------------------------
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5. Prezesa Zarządu powołuje spośród wybranych członków Zarządu Rada
Nadzorcza, a jeśli w okresie 30 dni nie dokonano wyboru Prezesa Zarządu
uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie. W takim przypadku każdy
z Uprawnionych Akcjonariuszy ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------6. Kadencja Zarządu wynosi 2 (dwa) lata. -------------------------------------Art. 14A.
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie. ------------------------------------2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda obu członków Zarządu.
Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. ----------Art. 15A.
W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------Art. 16A.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. ----------------------------------------2. Oprócz spraw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, następujące
kwestie będą wymagały uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej kwalifikowaną
większością co najmniej 70% ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej: ---------------------------------------------------------a. zatwierdzanie budżetu Spółki na dany rok obrotowy oraz wszelkich
zmian w tym budżecie; ---------------------------------------b. wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów bankowych lub
pożyczek lub innego finansowania długiem, z wyjątkiem pożyczek
udzielanych przez akcjonariuszy Spółki posiadających pakiet ponad 33 1/3
% akcji Spółki; -------------------c. uchwalanie wewnętrznego Regulaminu Zarządu Spółki; ---------d. wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji lub poręczenia
wykonania zobowiązań przez osobę trzecią, na kwotę powyżej 50.000 zł z
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tytułu pojedynczej gwarancji lub poręczenia lub powyżej 200.000 zł łącznie;
-----------------------------------------e. wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki osobie trzeciej,
jeżeli kwota pożyczki dla jednego pożyczkobiorcy przekracza 10.000 zł lub
łączna kwota udzielonych pożyczek dla wielu pożyczkobiorców przekracza
100.000 zł;------------------------f. wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę
umowy o współpracy strategicznej, takiej jak umowa spółki osobowej,
umowa o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture);----g. wyrażenie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę
umowy o współpracy przewidującej roczne świadczenia powyżej 1.000.000
zł, za wyjątkiem umów dotyczących świadczeń ujętych przedmiotowo w
budżecie Spółki do łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty
zaplanowanej w budżecie Spółki zwiększonej maksymalnie o 10 % tej
wartości;------------------------h.

wyrażenie

zgody

na

zawieranie

umów

pomiędzy

Spółką

a

akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 10% akcji Spółki
lub ich podmiotami powiązanymi (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości) jednorazowo powyżej kwoty 1.000.000 zł
a łącznie powyżej kwoty 5.000.000 zł w każdym roku kalendarzowym,
z wyjątkiem tych umów, które zostały ujęte w budżecie Spółki, o którym
mowa w lit. a powyżej, oraz umów pożyczek udzielanych przez
akcjonariuszy Spółki posiadających pakiet ponad 33 1/3 % akcji Spółki;-------------------i. wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji, udziałów,
papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub
podmiotach; ----------------------------------------j. wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn powyżej 5.000
zł rocznie; -------------------------------------------------k. wyrażenie zgody na jakiekolwiek obciążenie składników majątku Spółki,
w tym na ustanowienie hipoteki, zastawu lub innego prawa rzeczowego jak
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również zawarcie zobowiązania umownego, z którego wynika prawo
korzystania z przedmiotu obciążenia lub jego pożytków;-------------------------------------------l. zatwierdzenie regulaminu zatrudniania i wynagradzania w Spółce oraz
zatwierdzanie zmian do tego regulaminu;-------------------------m. zatwierdzenie strategicznych zmian w charakterze i strukturze programu
telewizyjnego emitowanego przez Spółkę wymagających uzgodnień z
organami władzy państwowej.----------------------------Art. 17A.
1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków.-----------------------2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani: -----------a. przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów (i) w przypadku,
gdy którykolwiek z Uprawnionych Akcjonariuszy posiada akcje
stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego Spółki lub (ii) w
przypadku, gdy udział akcji należących do każdego z Uprawnionych
Akcjonariuszy nie przewyższa 33 1/3% kapitału zakładowego Spółki;--------------------------------b. w przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada
akcji stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego Spółki a każdy z
Uprawnionych Akcjonariuszy posiada akcje stanowiące powyżej 33
1/3% kapitału zakładowego Spółki, każdy z Uprawnionych
Akcjonariuszy, na zasadzie uprawnienia przyznanego Agorze i KPTV
osobiście, ma prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady
Nadzorczej. Prawo wykonuje się w drodze złożenia Spółce oświadczenia
o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. W przypadku,
gdy Uprawniony Akcjonariusz nie skorzysta z prawa powołania członka
Rady Nadzorczej, mimo wezwania przez drugiego Uprawnionego
Akcjonariusza, w terminie dwóch tygodni od doręczenia wezwania,
członka lub członków Rady Nadzorczej powoła Walne Zgromadzenie;------------------
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c. w przypadku, gdy żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie posiada
akcji stanowiących powyżej 50% kapitału zakładowego Spółki a jeden z
Uprawnionych Akcjonariuszy posiada akcje stanowiące ponad 33 1/3%
kapitału zakładowego Spółki, trzech członków Rady Nadzorczej jest
powoływanych i odwoływanych, na zasadzie uprawnienia przyznanego
Agorze albo KPTV osobiście, przez tego z Uprawnionych
Akcjonariuszy, który posiada akcje stanowiące ponad 33 1/3% kapitału
zakładowego Spółki, a pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej
jest powoływanych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością
głosów. -----------------------3. Powyższe uprawnienia przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom osobiście
obowiązywać będą dopóty, dopóki mający wykonywać dane uprawnienie
Uprawniony Akcjonariusz posiada akcje stanowiące więcej niż 33 1/3%
kapitału zakładowego Spółki a żaden z Uprawnionych Akcjonariuszy nie
posiada akcji stanowiących ponad 50% kapitału zakładowego Spółki.
Powyższy stan ustalać się będzie na podstawie danych zgłaszanych Spółce w
wykonaniu art. 69 ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz spółkach publicznych.---------------------------------------------------------3a. Jeżeli wzmiankowane w niniejszym artykule uprawnienia przyznane danemu
Uprawnionemu

Akcjonariuszowi

osobiście

przestaną

obowiązywać,

to

każdorazowo w przypadku ponownego zaistnienia przewidzianych w art. 17A
ust. 2 lit. b lub lit. c okoliczności, uprawnienia te będą ponownie przysługiwać
temu Uprawnionemu Akcjonariuszowi.--------------------------------------------------------------4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje spośród wybranych członków
Rada Nadzorcza, a jeśli w okresie 30 dni nie dokonano wyboru
Przewodniczącego uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie. W
takim wypadku każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy ma prawo zwołać Walne
Zgromadzenie. ------------------
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5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 2 (dwa) lata.----------------Art. 18A.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 (trzy) razy w roku
obrotowym. ------------------------------------------------------------2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z
własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej
może być również zwołane przez każdego członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------3. Jeżeli pomimo wniosku Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła
posiedzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni, Zarząd może je zwołać samodzielnie,
podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.--Art. 19A.
1. Z zastrzeżeniem Art. 16A ust. 2 Statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają
większością głosów oddanych. -----------------------------------2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich
członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy
składu Rady.--------------------------------------------3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady,
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady.---------------4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o
treści projektu uchwały.-----------------------------------5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z
zastrzeżeniem ust. 3 tego artykułu.----------------------------Art. 20A.
1.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych
kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. Uchwały Walnego
Zgromadzenia wymaga w szczególności:-------------
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1) powoływanie i odwoływanie, o ile Statut nie stanowi inaczej, członków
Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i Przewodniczącego
Rady Nadzorczej, -------------------------------2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---------------------------------------------------3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,------4) decyzja o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego.-2.

Następujące sprawy będą wymagały uprzedniej uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów oddanych (o ile wyższy próg
nie jest wymagany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa): ---------------------------------------------------------------1) zgoda na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
Giełdy Papierów Wartościowych;------------------2) zgoda na emisję lub wprowadzenie do obrotu jakichkolwiek innych
papierów wartościowych Spółki niż akcje, obligacje, obligacje zamienne
lub obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;-----------------------------------------------------------3) podejmowanie decyzji w przedmiocie podziału zysków lub pokrycia
strat Spółki; --------------------------------------------------4) wypłata dywidendy; ---------------------------------------------------5) zgoda na ustanowienie prawa użytkowania lub innego rodzaju
obciążenia (co oznacza prawa w stosunku do rzeczy lub praw, w tym
hipotekę, zastaw lub inne prawo rzeczowe jak również zobowiązanie
umowne, z których wynika prawo korzystania z przedmiotu obciążenia
lub jego pożytków lub roszczenie osób trzecich w stosunku do
przedmiotu obciążenia) na przedsiębiorstwie Spółki; --------------------------------------------6) zgoda na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości; -------------------------
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7) umorzenie akcji, nabycie akcji własnych Spółki oraz upoważnienie do
ich nabywania; ------------------------------------8) zgoda na zbycie (co oznacza wszelkie formy przeniesienia prawa, w tym
sprzedaż, zamianę, darowiznę, wniesienie aportem, udzielenie prawa
opcji) lub obciążenie prawa do domeny internetowej stopklatka.pl. --------------------------------9) powołanie pełnomocnika spółki do umowy między spółką a członkiem
zarządu oraz w sporze z nim;----------------------------10) powzięcie uchwały o rozwiązaniu spółki, w przypadku jeżeli bilans
sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów
zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego; ----------------------------------------------------------11) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie
absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
obowiązków;-----------------------12) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej
przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ----------------------------------------------------------13) zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną
przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku
przez taką spółkę w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych. -----------------------------------------------------------Art. 21A.
1. Walne Zgromadzenie może odbyć się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. ------------------------------------------------------------2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu)
miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----------3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach
określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a
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także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych
Zgromadzeń uznają to za wskazane.-------------------------4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.----------------------------------5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust.2. tego
artykułu, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go
uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2
(dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę
Nadzorczą.----6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną
dziesiątą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw na
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy
złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym
terminem Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------Art. 22A.
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. ----------------------------Art. 23A.
1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę
obecnych na Walnym Zgromadzeniu i reprezentowanych przez nich akcji. ----------------------------------------------------------------------2. Akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.----3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. ---------Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego
Statutu przewidują warunki surowsze. -------------------------
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Art. 24A.
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego
zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia,
który przejmie kierownictwo. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego
Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i
służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona
podczas obrad tego Zgromadzenia. --------------------------------------------------V. Rachunkowość Spółki
Art. 25.
Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu. ---------------------------------------Art. 26.
Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku
obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie
finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie.
---------------------------------------------------------------------------------Art. 27.
1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące kapitały i fundusze: -------------------------------------------------------------------------------a) kapitał zapasowy, -------------------------------------------------------------------b) kapitał rezerwowy, ------------------------------------------------------------------c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. ---------------------Art. 28.
Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w
szczególności na: -----------------------------------------------------------------------a) odpisy na kapitał zapasowy, -------------------------------------------------------b) odpisy na kapitał rezerwowy, -----------------------------------------------------c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,---------d) dywidendę dla akcjonariuszy, ------------------------------------------------------
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e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------Art. 29
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty
dywidendy. -----------------------------------------------------------2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.----------3. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie później niż w ciągu
4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada
środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej, wyrażonej większością co najmniej 70% ogólnej liczby członków
Rady Nadzorczej. --------------------------------5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego
rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku
osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w
sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego
o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach
rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o
straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych
utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem. ------------------------------VI. Przepisy końcowe
Art. 30.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------Art. 31.
Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku
o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Każde ogłoszenie Spółki
powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.
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6.2

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta
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6.3

Wzór formularza zapisu na Akcje Serii D

……………………………………….…………………………….

…………………………dn. ……-……-……

adres (pieczęć adresowa) podmiotu przyjmującego zapis i wpłaty na akcje

Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela
serii D spółki Stopklatka S.A.
nr ………………..
Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00
PLN każda („Akcje Serii D”) spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa („Spółka”),
oferowane w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Podstawą prawną emisji
Akcji Serii D jest uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przedmiotem
publicznej oferty jest 4.254.710 Akcji Serii D. Akcje Serii D są oferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach
wykonania prawa poboru w drodze oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje Serii D przeznaczone są
do objęcia na warunkach określonych w ww. uchwale i w Memorandum Informacyjnym Spółki wraz z ewentualnymi
aneksami („Memorandum”). Memorandum wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami jest jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji Serii D w Polsce.
1.

Nazwisko i imię / nazwa firmy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

2.

Adres zamieszkania / siedziba i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej:

3.

PESEL, lub REGON, lub inny numer identyfikacyjny (osoby fizyczne numer DO lub Paszportu, osoby zagr., numer
właściwego rejestru)

4.

Status dewizowy:

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................................................................................

Rezydent

Nierezydent

5. W imieniu inwestora zapis złożył:
-

nazwisko i imię:

....................................................................................................................................

-

miejsce zamieszkania:

....................................................................................................................................

-

w przypadku rezydentów: seria i numer dokumentu tożsamości oraz PESEL / w przypadku nierezydentów:
seria i numer paszportu: ……………..................................................................................................................

6. Zapis Podstawowy*

Zapis Dodatkowy*

7. Numer rachunku papierów wartościowych oraz nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na
którym inwestor posiada zdeponowane prawa poboru w chwili składania zapisu (w przypadku zapisu podstawowego):
….………………….................................................................................................................................................
8. Liczba posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu (lub liczba praw poboru na dzień ustalenia praw w przypadku
zapisu dodatkowego):
.................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………… sztuk
(słownie..................................................................................................................................................................................)
9. Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu:

….......................................................

………………………………………………………………………………………………………..……….. sztuk
(słownie...................................................................................................................................................................................)
10. Liczba subskrybowanych Akcji Serii D:

....................................................................................

.......................................................................................................................................................... sztuk
(słownie...................................................................................................................................................................................)
11. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D wynosi 2,30 zł (słownie: dwa złote 30/100).
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12. Kwota wpłaty na Akcje Serii D ....................................................................................................................................... zł
(słownie..................................................................................................................................................................................)
13. Forma zwrotu wpłaconej kwoty (dotyczy wyłącznie klientów banków depozytariuszy):
-

na rachunek nr: ................................................................................................................................................................

-

prowadzony przez (pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek): ............................................................................

Zwrot wpłaconej kwoty lub jej części nastąpi na rachunek papierów wartościowych, z którego został złożony zapis.
Przydzielone inwestorowi Akcje Serii D zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest
zapis na Akcje Serii D
Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty
bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub
odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi
inwestor.
Oświadczenie osoby składającej zapis
Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że:
-

-

zapoznałem(am) się z treścią Memorandum i akceptuję warunki oferty publicznej Akcji Serii D,
zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść,
zgadzam się na przydzielenie mi Akcji Serii D, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum,
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty publicznej
Akcji Serii D, przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926) potwierdzam otrzymanie informacji, że
administratorem
danych
jest
…………………….............................………………..……….
z
siedzibą
w ……………………..................……………………, Oferujący (jak zdefiniowano w Memorandum) i Spółka,
wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych
z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii D przez podmiot przyjmujący zapis: Oferującemu (jak zdefiniowano
w Memorandum), Spółce oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia emisji Akcji Serii D oraz że upoważniam te podmioty do otrzymania tych informacji.

Składając ten zapis oświadczam, że nie zapisuję się na Akcje Serii D w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż”
(ang. „directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy
o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. United States Securities Act of 1933, "Amerykańska Ustawa
o Papierach Wartościowych"), oraz że: (a) nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz że nie
działam w imieniu jakiejkolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki i zapisuję się na akcje
w ramach "transakcji zagranicznej" (ang. "offshore transaction") jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S; lub (b)
jestem kwalifikowanym inwestorem jak zdefiniowano w przepisie 144A (Rule 144A) uchwalonym na podstawie
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

............................................................
(podpis inwestora / osoby składającej
zapis w imieniu inwestora)

.........................................................
(podpis i pieczęć przyjmującego
zapis i wpłaty na akcje)
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6.4

Definicje i objaśnienia skrótów

„Akcje”

Wszystkie akcje Emitenta wyemitowane do dnia sporządzenia niniejszego
Memorandum Informacyjnego

„Akcje Oferowane”, Akcje
Serii D”

od 1 (jeden) do 4 254 710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na
podstawie Uchwały nr 4 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Stopklatka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa
poboru, zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D
oraz wprowadzenie ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
„NewConnect”

„Akcjonariusz”

Właściciel rachunku papierów wartościowych, na którym na koniec Dnia Prawa
Poboru znajdowała się co najmniej jedna Akcja

„Aneks”

Aneks do Memorandum Informacyjnego sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4
Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowany na stronie internetowej Emitenta
i Oferującego

„Cena Emisyjna”

cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosząca 2,30 zł (dwa złote 30/100) za
każdą Akcję Oferowaną

„Doradca Prawny”

Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. P.

„Dzień Prawa Poboru”

dzień ustalenia prawa poboru tj. 15 maja 2014 r.

„Emitent”, „Spółka”

Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie

„GPW”

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Inwestor”

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej zainteresowana nabyciem Akcji Oferowanych

„Jednostkowe
Poboru”, „JPP”

Prawo Papier wartościowy uprawniający jego posiadacza do złożenia Zapisu na Akcje
Oferowane w liczbie wynikającej z zapisów w Memorandum

„KDPW”

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

„KNF”, „Komisja”

Komisja Nadzoru Finansowego

„Kodeks Cywilny”

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn.
zm.)

„Kodeks Karny”

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn.
zm.)

„Kodeks Spółek
Handlowych”, „KSH”

ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.)

„Koncesja”

koncesja udzielona Spółce przez KRRiT na rozpowszechnianie programu
telewizyjnego Stopklatka TV w sposób rozsiewczy naziemny w sygnale
multipleksu pierwszego

„KRRiT”

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
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„Memorandum Informacyjne”, Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia publicznej oferty
„Memorandum”
Akcji Serii D, sporządzony na podstawie rozdziału 6 Rozporządzenia
„NewConnect”

rynek akcji w ramach ASO prowadzony przez GPW

„NWZ”, Nadzwyczajne Walne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka Spółka Akcyjna z siedzibą
Zgromadzenie”
w Warszawie
„Oferta”, „Oferta Publiczna”

publiczna subskrypcja Akcji Oferowanych

„Oferujący”, „Noble
Securities”

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

„Organizator ASO”

GPW

„POK”

Punkt Obsługi Klienta podmiotu obsługującego Zapis

„Prawo Bankowe”

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012
r. poz.1376 z późn. zm.)

„Prawo Dewizowe”

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 826, z późn. zm.)

„Prawo Upadłościowe”

ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm)

„Raport Bieżący”

Raport bieżący Emitenta w rozumieniu Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

„Regulamin ASO”

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW pod
nazwą „NewConnect”

„Rozporządzenie”

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie
szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum
informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się
o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym

„Statut”

Statut spółki Stopklatka S.A.

„Stopklatka”, „Stopklatka.pl”, Filmowy portal internetowy prowadzony przez Emitenta pod adresem
„Portal”
www.stopklatka.pl
„Stopklatka TV”, „Program”

program Stopklatka TV na rozprowadzanie którego Spółka posiada koncesję
udzieloną przez KRRiT

„Uchwała Emisyjna”

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitały zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji
zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, wyrażenia
zgody na dematerializację akcji serii D oraz wprowadzenie ich do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

„Ustawa o Obrocie”

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94)

„Ustawa o Ofercie”

stawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
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„Ustawa pdof”

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)

„Ustawa pdop”

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

„Ustawa PCC”

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 z późn. zm.)

„Ustawa UOKiK

ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

„Zapis”

Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy

„Zapis Dodatkowy”

Zapis na Akcje Oferowane w liczbie nie większej niż wielkość emisji, który mogą
złożyć w terminie wykonania prawa poboru akcjonariusze, którzy posiadali Akcje
w dniu ustalenia prawa poboru, według wzoru załączonego w Memorandum

„Zapis Podstawowy”

Zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru, złożony przez Inwestora
w domu maklerskim, w którym posiada rachunek papierów wartościowych, na
którym są zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, według wzoru załączonego
w Memorandum

„Zarząd”

Zarząd Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie
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