
 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEO 2010 R. 

 

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do 
Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku 
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport 
miesięczny za grudzieo 2010 roku.  

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie 
Emitenta mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – 
grudzieo 2010.  

W ocenie Emitenta, analizując wyłącznie miesiąc grudzieo 2010 r., nie zaszły szczególne, nowe wydarzenia ani 
nowe tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mied istotny wpływ na kondycję 
finansową oraz wyniki finansowe w kolejnych okresach. 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem.  

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Stopklatka S.A. opublikowała następujące raporty bieżące EBI:  
31.12.2010 bieżący 27/2010 Wprowadzenie akcji serii A2 na NewConnect - uchwała Zarządu GPW  
23.12.2010 bieżący 26/2010 Złożenie wniosku o wprowadzenie Akcji serii A2 Spółki na NewConnect.  
14.12.2010 bieżący 25/2010 Raport miesięczny za listopad 2010 r.  
07.12.2010 bieżący 24/2010 Ziszczenie się warunków umowy z dnia 31 maja 2010 r.  
07.12.2010 bieżący 23/2010 Zmiany w organach zarządczych Spółki  
07.12.2010 bieżący 22/2010 Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych serii A2  
07.12.2010 bieżący 21/2010 Treśd uchwał podjętych przez NWZA w dniu 6 grudnia 2010 r. 

 
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Stopklatka S.A. opublikowała następujący raport ESPI:  

13.12.2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ w dniu 6 grudnia 2010 
10.12.2010 Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału powyżej 50% w ogólnej liczbie głosów na WZA  
07.12.2010 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 Ustawy o ofercie  
07.12.2010 Ziszczenie się warunków umowy z dnia 31 maja 2010 r.  
01.12.2010 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogółem Spółce Stopklatka S.A.  

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie 
objętym raportem.  

W portalu Stopklatka.pl prowadzone były w grudniu prace rozwojowe związane z ulepszaniem mechanizmu 
oceniania i opisywania zdjęd przez użytkowników, uruchomiono pełną wersję galerii zdjęd osób, a także 
wdrożona została nowa strona „Wydarzeo”. 

W miesiącu objętym raportem Spółka sfinalizowała wdrożenie stron www klienta Kino Pionier 1909.  

 



U jednego z kluczowych odbiorców treści mobilnych wdrożone zostały nowe usługi i zmodernizowano 
dotychczasowe, co powinno się w najbliższych miesiącach przełożyd na wzrost przychodów Spółki ze sprzedaży 
tych usług. 

Stopklatka była patronem medialnym 36 wydarzeo kulturalnych, w tym spośród najważniejszych wymienid 
można imprezy: 

 XVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęd Filmowych Plus Camerimage, obszernie 
relacjonowany na portalu Stopklatki, 

 XXX Forum Wokół Kina, 

 Maratony filmowe Multikina, 

 Europejskie Nagrody Filmowe 

oraz premiery kinowe filmów: 

 „Królestwo Zwierząt”, 

 „Schronienie”, 

 „Uprowadzona Alice Creed”. 

W dniu 6 grudnia odbyło się Nadzywyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, na którym m.in. 
dokonano zmian w Radzie Nadzorczej – w miejsce Marty Kołaczyk i Małgorzaty Miller powołano Krzysztofa 
Lindnera i Piotra Skrzypa. Na stanowisko Przewodniczącego RN powołano Bogusława Kisielewskiego. Określono 
również wysokośd wynagrodzenia dla członków RN.  

Ponadto podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 6 grudnia rozszerzony został skład Zarządu o Iwonę 
Zabielską-Stadnik. 

W dniu 5 grudnia nastąpiła finalizacja umowy pomiędzy akcjonariuszami Net Internet S.A. a Kino Polska TV S.A. - 
ziścił się ostatni warunek umowy, w efekcie czego Kino Polska TV S.A. stało się większościowym akcjonariuszem 
Spółki (posiadającym od tej chwili 65,21% udziału w kapitale).  

W całym miesiącu objętym raportem Spółka procedowała przed KDPW oraz GPW w zakresie rejestracji, 
wprowadzenia i notowania akcji serii A2. Ostatecznie w dniu 12 stycznia 2011 akcje te po raz pierwszy zostały 
notowane na NewConnect. 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych zgromadzeo, otwarcia subskrypcji, spotkao z inwestorami lub analitykami 
oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.  

W styczniu 2011 r. spółka nie planuje zwołania walnych zgromadzeo oraz spotkao z analitykami i inwestorami. 

W dniu 12 stycznia 2011 - pierwsze notowanie akcji serii A2.  

 
Podstawa prawna: 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 
października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 
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