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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 lipiec 2015 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 TV1
W lipcu 2015 r. Stopklatka TV zanotowała wzrost średniego udziału w widowni (SHR%). Kanał
poprawił rekordowy wynik z poprzedniego miesiąca (1,04% SHR w czerwcu 2015), uzyskując 1,06%
SHR w grupie komercyjnej (16-49). Do poziomu 0,95% SHR zwiększył się także udział stacji w ogóle
widowni (wiek 4+). Udział Stopklatki TV w widowni z grupy komercyjnej, korzystającej wyłącznie z
telewizji naziemnej, wyniósł w omawianym okresie 2,35%.
Średnia minutowa oglądalność (AMR) stacji w lipcu 2015 r. sięgnęła 54,3 tys. widzów w grupie 4+
(wzrost o ok. 3% w stosunku do czerwca 2015 r.), z czego ponad 24 tys. stanowili odbiorcy z grupy
komercyjnej 16-49. Wobec poprzedniego miesiąca oznacza to spadek o 0,8%. Warto zwrócić uwagę, że
kanał przeciwstawił się ogólnym trendom: w porównaniu z czerwcem 2015 r., w lipcu 2015 r. średnia
minutowa oglądalność dla całego rynku spadła o ok. 3% w obu grupach wiekowych.
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Rejestracja zmian Statutu Spółki
W dniu 14 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 14 A. ust. 1, który otrzymał
brzmienie:
„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający
łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
Zmiana ta została wprowadzona na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A. z dn. 23 czerwca 2015 r. („ZWZ”) w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr
22 ZWZ, zgodnie z którą przyjęto jego nową jednolitą treść, o czym Emitent informował w raporcie
bieżącym EBI nr 18/2015.
Zawarcie aneksów do umów pożyczek z Agora S.A.
W dniu 29 lipca 2015 r. zostały podpisane aneksy do umów pożyczek pomiędzy Spółką
a Agora S.A. tj.:
 aneks nr 4 do umowy pożyczki z dnia 24.04.2014 r;
 aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 19.12.2014 r.;
 aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 15.01.2015 r.;
zgodnie z którymi wydłużył się okres spłaty niniejszych pożyczek powiększonych o odsetki o dwa
miesiące tj. z dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.
Zawarcie aneksów do umów pożyczek z Kino Polska TV S.A.
W dniu 31 lipca 2015 r. zostały podpisane aneksy do umów pożyczek pomiędzy Spółką
a Kino Polska TV S.A. tj.:
 aneks nr 4 do umowy pożyczki z dnia 25.09.2013 r.;
 aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 19.12.2014 r.;
 aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 15.01.2015 r.;
zgodnie z którymi wydłużył się okres spłaty niniejszych pożyczek powiększonych o odsetki o dwa
miesiące tj. z dnia 31 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.
RAPORTY EBI:
Data

Rodzaj

Numer

Temat raportu

14.07.2015 r.

Bieżący

17/2015

Raport miesięczny Stopklatka S.A. za czerwiec
2015 r.

16.07.2015 r.

Bieżący

18/2015

Rejestracja zmiany Statutu Stopklatka S.A.
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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 lipcu
2015 roku.
Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń, mających miejsce w lipcu 2015 r. zostały
przedstawione w pkt. 1 niniejszego raportu.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,
w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji
raportu analitycznego.
12 sierpnia 2015 r. Spółka poda do publicznej wiadomości raport kwartalny Stopklatka S.A. za drugi
kwartał 2015 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w roku 2015, przekazanym
raportem bieżącym EBI nr 4/2015).
W związku z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych
na NewConnect” do dnia 14 września 2015 r. Emitent przekaże raport miesięczny za sierpień 2015 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
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