
 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2011 R. 

 

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (dalej Spółka, Emitent) z siedzibą w Szczecinie działając w oparciu o 
postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", 
przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2011 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 - luty 2011 (Komentarz Zarządu). 

W ocenie Zarządu Emitenta nie zaszły inne nowe wydarzenia czy tendencje w otoczeniu rynkowym, ani 
nie doszło do szczególnych zmian trendów w otoczeniu Spółki, które w jej ocenie mogą mied istotny 
wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Stopklatka S.A. 

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

W okresie objętym niniejszym raportem spółka opublikowała następujące raporty bieżące w systemie 
EBI: 

 2011-02-14   23:49:55   kwartalny  5/2011   STK   Raport kwartalny za czwarty kwartał 2010 r.  

 2011-02-14   23:21:05   bieżący      4/2011    STK   Raport miesięczny za styczeo 2011 r. 

W okresie objętym niniejszym raportem spółka nie publikowała raportów w systemie ESPI. 

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

Realizacje w obszarze serwisów internetowych www: 

W miesiącu objętym raportem Spółka wdrożyła następujące strony www klientów:  

 „Italiani”, 

 „11. Tydzieo Kina Hiszpaoskiego”, 

 nowa strona Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 

 nowa strona Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, 

 nowa strona Polskich Nagród Filmowych. 

Ponadto zostały wdrożone strony na potrzeby wewnętrzne portalu Stopklatka.pl (dalej Portal): strona 
Oscarów i strona Berlinale.  

Ponadto w lutym prowadzone były prace rozwojowe w Portalu: 

 Uruchomiona została wersja beta Rekomendacji filmowych dla użytkowników Portalu, 

 Prowadzone były dalsze prace nad reorganizacją forum dyskusyjnego, 

 Prowadzono optymalizację kodu i grafik serwisu pod kątem szybkości wczytywania przez 
przeglądarki, 

 Modyfikowano funkcje kategoryzowania filmów przez użytkowników (m.in. opcja ‘nie jestem 
zainteresowany’). 



Marketing i promocja: 

W lutym odbył się finał 11. edycji Internetowych Nagród Filmowych i Offowego Odkrycia Roku.  

Również w lutym Spółka pracowała nad organizacją i obsługą następujących kampanii reklamowych: 
promocja Akademii Filmowej przy współpracy z fundacją Pro Art-Tech oraz filmu „Para na życie” w 
ramach współpracy z dystrybutorem Best Film. 

Równolegle Emitent był patronem 13 wydarzeo medialnych w tym spośród najważniejszych znalazły się 
imprezy (Maratony Filmowe Multikina – „Noc Horrorów”, „Maraton Walentynkowy”; V Gryfioski 
Festiwal Miejsc i Podróży „Włóczykij”; Festiwal Filmowy Film Spring Open; Międzynarodowa Konferencja 
Eurocinema Expo 2011 dotycząca cyfryzacji kin) oraz premiery kinowe filmów „Lampart”, „Ludzie Boga”, 
„Pogorzelisko”. 

Redakcja: 

W lutym na działania redakcji Portalu złożyły się obszerne i bezpośrednie relacje z 61. MFF w Berlinie, 
relacje z festiwalu Prowincjonalia 2011, materiały poświęcone Oscarom 2011 i bezpośrednia nocna 
relacja z rozdania nagród, obsługa patronacka Polskich Nagród Filmowych Orły 2011, w tym materiały 
wideo.  

Na łamach Portalu ukazały się także wywiady do filmów "Wojna żeosko-męska" czy "Jesteś Bogiem". 
Stopklatka relacjonowała imprezę branżową Eurocinema Expo 2011, zaprzyjaźniony festiwal podróżniczy 
"Włóczykij", a także odwiedziła plan serialu HBO „Bez tajemnic”.  

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. 

Spółka nie planuje zwołania WZA w marcu. 

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem Spółka przekaże do publicznej informacji w dniu 14 marca  
raport miesięczny. 

Podstawa prawna:  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 
31 października 2008 roku z późn. zm. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Adam Bortnik – Prezes Zarządu 


