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Oryginalny projekt
medialny  (TV + VOD) 
o lokalnej i globalnej

tematyce POP
KULTUROWO – LIFE
STYLOWO – SHOW

BIZNESOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

czasu reklamowego
sponsoringu oraz lokowania produktu
czasu emisyjnego telesprzedaży

Podstawowym przedmiotem działalności Red Carpet Media Group S.A. jest rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV” (o tematyce life
style/film/show biznes) oraz kanału „Red Top TV” (o tematyce filmowo-serialowej), który ma rozpocząć nadawanie w lutym 2021 r. Spółka pracuje nad kluczowym projektem, jakim jest start
działalności platformy VOD „Red Go”. Platforma  ma stanowić uzupełnienie oferty Grupy Red Carpet dla swojej widowni i bazować na synergiach wynikających z posiadanych kompetencji grupy.

W oparciu o swoją podstawową działalność spółka będzie uzyskiwać przychody z:

Strategia spółki sprowadza się do koncentracji w obszarze rozwoju działalności VOD (video na życzenie) w modelu krajowym oraz międzynarodowym,  a także na uruchomieniu drugiego
komercyjnego, niskokosztowego, filmowego kanału telewizyjnego pod nazwą „Red Top TV”. Kolejny kanał telewizyjny jest naturalnym kierunkiem rozwoju projektu telewizyjnego, wynikającym z faktu
konieczności maksymalizacji eksploatacji pozyskiwanych części „czasowych licencji” na kontent telewizyjny z prawami do emisji broadcastowej, przeznaczony do wykorzystania w platformie VOD.

Na dzień publikacji Memorandum kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.000 zł i dzieli się na
415.0000 akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wiodącym akcjonariuszem (93,67%
wszystkich akcji ) Spółki jest Red Carpet Technologies sp. z o.o. (KRS 0000751957) spółka
zależna (100% udziałów) wobec KLL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287436. Pozostałe 6,33% akcji jest w posiadaniu kilku (9
osób) drobnych akcjonariuszy (osoby fizyczne), z których największy pakiet nie przekracza 5
tys. akcji.

Poniżej zaprezentowane dane finansowe korespondują do historii działalności spółki. W latach 2018 – 2019 spółka
ponosiła wydatki w związku z rozwojem swojej działalności. Cały rok 2019 zakończył się już zyskiem netto, który już
po 10 miesiącach 2020 roku był znacznie lepszy niż za cały 2019 r. Widać zatem pozytywne zmiany działań
dokonanych przez menagerów spółki. Strategia spółki zakłada dalszy dynamiczny wzrost działalności operacyjnej,
co powinno przekładać się na poprawę wyników finansowych uzyskanych w przyszłości.

STRUKTURA AKCJONARIATU 

PRZEWAGI KONKURENCYJNE EMITENTA

Unikalny model zakładający
równoległy rozwój projektu

w obszarze klasycznej
telewizji, serwisów VOD oraz

aktywności internetowych
(social media, www)

Zasoby contentowe
(filmy i programy TV do

wykorzystania na
antenie oraz w
serwisach VOD)

Pozycjonowanie projektu
w obszarze

niekonkurencyjnym ze
strony innych stacji TV

(Show Biznes)

Wykorzystanie naturalnych
atutów rynkowych w obecnej

sytuacji - wzrost rodzimej
produkcji filmowej i

telewizyjnej, indywidualne
budowanie przez gwiazdy i
celebrytów swojej pozycji w

świecie show biznesu

materiałów video własnej produkcji
przychodów z platformy OTT (ang. over-the top, telewizja internetowa) dzięki rozwojowi VOD (S-VOD, A-VOD, T-VOD)
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Liczba akcji po emisji serii B

MOCNE STRONY EMITENTA
Działająca stacja telewizyjna z aktywnymi, niezbędnymi rynkowo funkcjonalnościami (pomiar
oglądalności AGB + umowa brokerska) ze zbudowanym w niemal 70% zasięgiem technicznym. 
Znajomość technologii oraz rynku telewizyjnego pozwalająca na szybkie reagowanie na
zapotrzebowanie widzów i wprowadzanie zmian również w warstwie technologicznej. 
Kwalifikacje pracowników zapewniające znajomość rynku treści telewizyjnych i ich ocen ratingowych
z punktu widzenia różnych grup demograficznych. 
Znajomość metodologii budowania skutecznych reklamowo segmentów programowych dla TV.
Relatywnie niska wartość GRP (cena reklamy TV) w stosunku do innych mediów oraz rynków
telewizyjnych. 
Optymalny moment na start hybrydowych projektów platform telewizyjno-streamingowych (Netflix,
Apple TV+, Disney+, Amazon, projekt TVN oraz Polsat) pozwalających na podwójne wykorzystywanie
posiadanych zasobów kontentowych (telewizja + VOD). 
Zmiana modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa nadawcy (planowane upublicznienie nadawcy)
dające szanse na łatwy dostęp do dodatkowych rynkowych źródeł finansowania rozwoju. 
Utrwalenie się modelu dystrybucji treści telewizyjno-filmowych ze stałym uwzględnieniem platform
VOD jako kanału pierwszego wyboru. 

Pozytywne zmiany na rynku telewizyjnym spowodowane okresem kwarantanny (znaczący,
dwucyfrowy wzrost średniego czasu spędzanego na oglądaniu telewizji oraz VOD, we
wszystkich grupach wiekowych).
Powstanie i utrwalenie rynkowe nowego, niezależnego rynku biznesu posttelewizyjnego –
VOD. 
Wzrost konkurencyjności oraz segmentacji na rynku telewizyjnym.  
Rozwijanie projektu w segmencie telewizyjnym (POP Kultury, SHOW BIZNESU), gdzie na rynku
treści krajowych występuje relatywnie niska konkurencja innych nadawców.
Wykorzystanie skokowego wzrostu potencjału mediów społecznościowych do tworzenia
treści oraz budowania dodatkowych kanałów promocji kanału oraz poszczególnych jego
ofert. 
Dynamiczne postkoronawirusowe zmiany w modelu dostosowującym rynek treści
telewizyjnych do aktualnych wymogów nadawców oraz VOD (zmiany w modelu
licencjonowania premier oraz nowości filmowych w ofertach dla VOD). 
Możliwość realizacji projektu w części oferty VOD modelu międzynarodowym bez istotnych
barier wejścia na nowe zagraniczne rynki. 

SZANSE DALSZEGO ROZWOJU EMITENTA

Liczba akcji przed emisją serii B

*Wybrane dane finansowe Emitenta  za pierwsze dziesięć miesięcy 2020  roku

Emitent deklaruje wypłatę dywidendy w wysokości od 20% do 30% wypracowanego zysku netto za lata obrotowe 2021 - 2023
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KONKURENCJA EMITENTA

Niniejszy dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną sprzedaży Akcji Serii B Red Carpet Media Group S.A. z siedzibą w Warszawie i ma charakter wyłącznie
promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o
nabyciu instrumentu finansowego. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą od Emitenta. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za
dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji oraz za szkody poniesione na skutek decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym
dokumencie. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie Akcji Serii B jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.red-carpet.pl  oraz www.pcdm.pl.

Emitent:                                Red Carpet Media Group S.A.
Termin zapisów:               26 stycznia 2021 - 09 lutego 2021
Wartość oferty:                 do 5,13 mln zł  
Akcje emitowane:            135.000 akcji serii B
Cena emisyjna:                  38 zł za jedną akcję serii B
Minimalny zapis:              50 akcji
Forma emisji:                     Pierwsza oferta publiczna
Zapisy na akcje:                Prosper Capital Dom Maklerski, DM Noble Securities

CEL EMISJI
                            
Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na rozwój
działalności Emitenta na rynku oferowania treści VOD oraz autorskich
treści video (m.in.: zakupu filmów do VOD, uruchomienie platformy VOD,
dodatkowy kanał serialowy RedTopTV, rozbudowa zasięgu technicznego).

EMITENT
Red Carpet Media Group S.A.

RYZYKO INWESTYCYJNE
                            
Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka
opisanych w rozdziale I Memorandum Informacyjnego. Podstawowymi czynnikami ryzyka
akcji są m.in.: ryzyko płynności, ryzyka koniunkturalne, ryzyko konkurencji, ryzyko
konsolidacji, ryzyko behawioralne, ryzyko regulacji prawnych. 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 22 201 11 30

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Polna Corner, VIII p. 
ul. Waryńskiego 3A  |   00-645 Warszawa

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

akcje@pcdm.pl

Grupa Kino Polska TV 

4fun Media S.A. 

Cyfrowy Polsat S.A.

Wirtualna Polska S.A.

ATM Grupa S.A.

Agora S.A.
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W czasie pandemii rośnie konsumpcja treści telewizyjnych w Polsce i na świecie.
Udział programów wielkiej czwórki (TVP1, TVP2, TVN, Polsat) wyniósł w sumie 31,69% i III kwartale 2020 i zmniejszył
się o prawie 4 p.p. w ujęciu r/r. Przykładowo udział telewizji publicznej od 2005 r. zmalał od III kwartału z 52,5% do
27,8% w 3 kwartale 2020 r. Udział pozostałych kanałów wzrósł z niecałych 30% w I kwartale 2008 r. do 67,3% w I
kwartale 2020 r.
Z trendu podziału rynku telewizyjnego wynika, że programy o niższych jednostkowych udziałach w nim, w tym
programy tematyczne, zajmują coraz większą jego część, tj. następuje segmentacja. 
W Polsce programy „rozrywkowe” zanotowały 8% wzrost oglądalności a „filmy-seriale-teatr” 4% wzrost w okresie
marzec 2019 r. do marca 2020 r. Najwięcej zyskiwały programy edukacyjne (+52%) i religijne (+331%), efekt bazy
wywołany zwiększoną ilością transmisji nabożeństw religijnych oraz kanałów edukacyjnych dla dzieci pozostających
w domach. Najwięcej straciły kanały sportowe (-41%) oraz muzyczne (-18%). 
OTT streaming zaczyna dominować, jako miejsce zaspokojenia potrzeby konsumowania treści wideo. Stacje krajowe,
ale też światowe rozwijają własne serwisy OTT.
Globalne przychody sektora mediów i rozrywki zanotowały duży spadek przychodów, jednak prognozowane dane
wskazują na efekt „V” czyli nagłe odbicie od lokalnego dołka. 

OTOCZENIE RYNKOWE EMITENTA

Po przydziale Emitent niezwłocznie podejmie kroki mające na celu wprowadzenie akcji
Spółki do obrotu na NewConnect. 
Główny akcjonariusz Red Carpet Technologies sp. z o.o. zobowiązał się do niezbywania
akcji do dnia 11 lutego 2023 roku, jednak nie krócej niż do dnia przypadającego na 1 rok
od daty pierwszego notowania akcji spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu. 


