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RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. 

 

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu 

o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych  

na NewConnect” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny Emitenta  

za październik 2014 roku. 

 

 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta,  

które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 

wyników finansowych  

 

Działalność telewizyjna – Stopklatka TV
1
 

W październiku 2014 r. Stopklatka TV odnotowała w stosunku do września br. niewielkie osłabienie 

wyników oglądalności. Średnia liczba widzów (średnia minutowa oglądalność – AMR) z grupy 

komercyjnej 16-49 wyniosła nieco poniżej 18 tys., o 6,8% mniej niż miesiąc wcześniej. W grupie 4+ 

AMR przekroczył 42,5 tys., co oznaczało spadek o 5,9% w porównaniu z wrześniem. Przełożyło się to 

na zmniejszenie udziału Stopklatki TV w oglądalności: w październiku wyniósł on 0,72% w grupie 

komercyjnej 16-49 i 0,68% w grupie 4+. Stacja pozostała jednak w pierwszej trójce kanałów filmowo-

serialowych. 

Należy zauważyć, że zmniejszenie oglądalności dotyczyło przede wszystkim godzin dziennych  

od poniedziałku do piątku. W weekendy wyniki wręcz się poprawiły: przykładowo w niedzielnym 

prime time w październiku przybyło w porównaniu z wrześniem średnio ponad 48 tys. widzów  

w godzinach 20-21 i ponad 45 tys. w godzinach 21-22. 

 

                                                           
1 Źródło: Nielsen Audience Measurement 



STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2014 R. 

 

 

 

 

   2 

Zawarcie istotnej umowy 

 

W dniu 30 października 2014 r. zawarta została umowa zakupu praw do filmów w ramach licencji 

pomiędzy Stopklatka S.A. ("Licencjobiorca") a Colgems Productions Ltd. ("Licencjodawca"), o czym 

Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2014. 

 

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. 

 

Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 

475.000,00 USD (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dolarów). 

 

Kryterium uznania niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż wartość świadczeń z niej 

wynikających przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres 

ostatnich 4 kwartałów zakończony 30 czerwca 2014 r. 

 

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

 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

10.10.2014 Bieżący 44/2014 Raport miesięczny za wrzesień 2014 r. 

31.10.2014 Bieżący 45/2014 Zawarcie istotnej umowy 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce  

w okresie objętym raportem oraz informacje na temat działalności Emitenta w październiku 2014 

roku. 

 

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w październiku 2014 r. zostały 

przedstawione w pkt. 1 niniejszego raportu. 
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 

spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

 

Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych  

na NewConnect” do dnia 14 grudnia 2014 r. Emitent przekaże raport miesięczny za listopad 2014 r.  

 

 

Podstawa prawna:  

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”. 

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu 

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu 

 


