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RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 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 
październik 2011 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 ‐ październik 2011 (Komentarz Zarządu).  
 

Złożony wniosek o podniesienie kapitału 

W związku z przeprowadzoną z sukcesem emisją akcji serii C, w Sądzie w Warszawie złożony został 
wniosek  o  rejestrację  nowej  serii  akcji  Spółki  oraz  tym  samym  wniosek  o  podniesienie  kapitału 
zakładowego. Sąd zarejestrował te zmiany na początku listopada br. 

 

Przemysław Basiak z zarządu Stopklatki w gronie mentorów Szczecin Startup Weekend 

W dniach 28‐30 października odbył  się w Szczecinie pierwszy polsko  ‐ niemiecki Startup Weekend. 
Wydarzenie  to  zgromadzi  młodych  przedsiębiorców  i  specjalistów  IT,  którzy  przy  wsparciu 
międzynarodowych mentorów będą tworzyć innowacyjne projekty internetowe. 

Do  grona mentorów wspierających  powstające w  trakcie warsztatów  projekty,  został  zaproszony 
Przemysław Basiak, Członek Zarządu Stopklatka SA. 

Startup  Weekend  to  3‐dniowe  warsztaty  dla  osób  zainteresowanych  stworzeniem  e‐biznesu  w 
oparciu o  innowacyjny pomysł, które co weekend odbywają się w wielu miastach na świecie. Celem 
tych  54‐godzinnych  warsztatów  jest  stworzenie  fundamentów  startupa,  pozyskanie  partnerów  ‐ 
programisty, grafika czy marketingowca oraz zweryfikowanie co rynek myśli o naszym projekcie. 

Wśród  zaproszonych  gości  Szczecin  Startup Weekend  znaleźli  się m.in.  David Noël  z  Soundcloud, 
Paweł Chudziński z Point Nine Capital, James Digby z Idea72/Rockstart Accelerator czy Alex Farcet ze 
Startupbootcamp. 
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2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.  
 
RAPORTY EBI:  
 

• 29/2011 ‐ Raport miesięczny za wrzesień 2011 r. 
 

 
RAPORTY ESPI:  
 

 
 

     

W miesiącu październiku Spółka nie publikowała raportów ESPI 
 

 
 
 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w 
okresie objętym raportem.  
 
W okresie objętym raportem Spółka prowadziła kolejne działania w zakresie:  
 

• obsługi redakcyjnej i relacji z przeglądów i wydarzeń kulturalnych,  
• pełnienia patronatów medialnym unikalnych wydarzeń kinowych i imprez specjalnych,  
• kontynuacji prac rozwojowych w rodzimym portalu Stopklatka.pl (dalej Portal).  

 
Zarząd Spółki ocenia, że październik był aktywnym miesiącem w działalności Spółki. Poniżej znajduje 
się szczegółowy opis działań prowadzonych w raportowanym miesiącu.  
 
Działania zespołu redakcyjnego:  
 
W październiku redakcja Stopklatki prowadziła działania wokół następujących wydarzeń filmowych, z 
których najważniejsze były: 

• codzienne obszerne relacje z 27. Warszawskiego Festiwalu Filmowego 

• regularne relacje z festiwali Pięć Smaków i Regiofun 

• specjalne relacje z Londyńskiego Festiwalu Filmowego w Londynie 

• działania wokół nominacji do nagrody publiczności w ramach Europejskich Nagród Filmowych 

• obszerne działania wokół Nagród im. Zbyszka Cybulskiego 

Informacyjne  wsparcie  redakcyjne  takich  festiwali  i  imprez,  jak:  Filmowe  Podlasie  Atakuje  2011, 
Camera Obscura,  "Okiem Młodych", All About  Freedom  Festival, EuroCine 27,  Sputnik nad Polską, 
Plus Camerimage, maratony Multikina, American Film Festival, Oscary 2012, Forum Wokół Kina 

Publikacja artykułów tworzonych przez zespół redakcyjny a dotyczących: 

• sztuki operatorskiej (kilka publikacji) 

• mocumentary 

• Marka Koterskiego 
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• Gwiezdnych Wojen 

• Robotów 

• współczesnego kina akcji 

• serialu "South Park" 

 

Publikacja wywiadów z m.in.: 

• Leszkiem Lichotą 

• Katarzyną Maciąg 

• Hugh Jackmanem (przeprowadzony przez hollywoodzką korespondentkę Stopklatki Yolę 
Czaderską‐Hayek) 

• Carym Fukunagą 

• Krystyną Jandą (wideo) 

• Jimem Sheridanem (wideo) 

Publikacje  kolejnych  odcinków  komiksu  "The  Movie"  oraz  kolejnych  odcinków  magazynu  wideo 
"Pierwszy  Rząd".  Redakcja  wsparła  swoimi  działaniami  filmy,  których  Stopklatka  była  patronem 
publikując  okolicznościowe materiały  im  poświęcone  oraz  liczne  konkursy  i  prezentacje.  Redakcja 
pozyskała i opublikowała liczne informacje ekskluzywne dotyczące rynku krajowego i zagranicznego, 
w  tym  m.in.:  serial  "Bez  tajemnic",  wywiad  z  Hugh  Jackmanem,  liczne  recenzje  z  festiwali  i 
opracowania dotyczące filmowych zjawisk (kino Azji), sztuki operatorskiej, o przygotowywanym przez 
Janusza  Józefowicza  musicalu  3D,  o  filmie  o  Baczyńskim,  filmu  5D,  oraz  kilkanaście  obszernych 
materiałów komentujących krajowy, amerykański i międzynarodowy box office. 

Redakcja  Stopklatki  przeprowadziła  specjalny  ranking  na  najlepsze  filmy  III  kwartału  w  polskich 
kinach. W październiku w Stopklatce pojawiło się ponad 800 informacji z kraju i za granicy. Redakcja 
zamieściła recenzje wszystkich filmów kinowych i wielu filmów wydanych na DVD/Blu‐ray 

 
 
Trwają 15 urodziny portalu Stopklatka.pl 
 
Portal Stopklatka.pl powstał w 1996  roku, początkowo  jako  strona  internetowa audycji  radiowej o 
tym samym  tytule. Z czasem przekształcił się w oddzielny byt  funkcjonujący pod własnym adresem 
domenowym.  
 
Począwszy  od  15  kwietnia  ruszyły  pierwsze  z wielu  konkursów  Stopklatki, w  związku  z  15‐leciem 
Portalu.   W  związku  z  rocznicą  Stopklatka  przygotowała  szereg  konkursów,  które  ogłaszane  będą 
przez kilka kolejnych miesięcy bieżącego roku.  
 
W październiku rozpoczął się konkurs: „ Magiczny tydzień dla dwóch osób w Alpach", w którym do 
wygrania były: wycieczka dla dwóch osób do Austrii oraz 6‐dniowe skipassy. 
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Marketing  
 
W  październiku  Stopklatka  sprawowała  pieczę  nad  ponad  dwudziestoma  wydarzeniami,  wśród 
których najważniejsze patronaty to: 

 

• Wydarzenia Filmowe (przy współpracy z Multikino) 
‐ Nocny Maraton Filmowy ‐ „Maraton Koterskiego” odbył się 14 października 2011 roku w wybranych 
kinach  sieci Multikino. Wyświetlone  zostały  filmy:  „Dzień  świra”,  „Wszyscy  jesteśmy  Chrystusami” 
oraz premierowo „Baby są jakieś inne”; 

‐ Noc  Kina  Polskiego  ‐  całonocna  impreza  filmowa, w  trakcie  której można  oglądać  najciekawsze 
polskie  filmy z ostatnich  lat. Podczas Nocy Kina Polskiego 1 bilet upoważnia do przemieszczania się 
między wszystkimi salami oraz kinami 

‐ Halloween w Multikinie  ‐ to trzy nieprzespane noce i 15 filmów grozy; 

‐  God  Bless  Ozzy  Osbourne  –  film  skierowany  nie  tylko  do  wielbicieli  dobrej  muzyki,  ale  także 
miłośników opowieści o prawdziwych ludziach, którzy odważyli się pokonać własne słabości; 

‐ Nirvana. „Live At Paramount” ‐ niesamowite wydarzenie muzyczne! Premiera pierwszego i jedynego 
oficjalnego  koncertu  zespołu  Nirvana.  „Live  At  Paramount”,  występ  zarejestrowany  miesiąc  po 
premierze  kultowego  albumu  „Nevermind”,  to muzyczna  podróż w  czasie  do  epoki wyciągniętych 
swetrów, ostrych gitar i klasycznych tekstów.  

• Filmowe Podlasie Atakuje! – patronat nad festiwalem 
Filmowe  Podlasie  Atakuje!  to  unikalne  lokalne  działanie,  które  rozmach  i  sukces  zawdzięcza 
miejscowej  energii  oraz wrodzonemu...  poczuciu  humoru. W  ramach  akcji  swoje  filmy  prezentują 
m.in.:  poeci,  dziennikarze,  studenci  szkół  artystycznych  i  filmowych,  artyści  plastycy,  wykładowcy 
szkół  wyższych  oraz  nieskażeni  komercyjnym  podejściem  do  kina  ‐  filmowcy  niezależni. 
 

• Weselna Polka – patronat nad filmem 
Frieder Schulz jako frontman zespołu "Heide Hurricane" żył szalonym rock'n'rollowym życiem. Kres tej 
sielance pełnej młodzieńczego buntu położyła praca na...polskiej prowincji. W  trzy  lata wyluzowany 
typ  zmienił  się  w  prowincjusza,  dbającego  o  domek,  garaż  i  karierę. 
 

• Jedna Scena – patronat nad programem 
Co tydzień bohaterką programu jest wybrana scena z polskiego filmu. Dowiadujemy się, jak powstała 
i bliżej przyglądamy jej mistrzowskiej formie, rozkładając obraz na czynniki pierwsze. 

• Temple Grandin – patronat nad filmem DVD 
Biografia Temple Grandin, chorej na autyzm naukowiec, zajmującej się zachowaniami zwierząt. 

• Rozstanie‐ patronat nad filmem  
"Rozstanie", w reżyserii twórcy głośnego "Co wiesz o Elly?", to opowieść o dwóch rodzinach, których 
losy w dramatyczny sposób splatają się ze sobą na skutek przypadkowego zbiegu okoliczności. Film w 
doskonały  sposób  łączy  elementy  thrillera  i  dramatu  psychologicznego,  trzymając  w  napięciu  do 
nieoczekiwanego finału.   
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• Ludzie Boga ‐  patronat nad filmem DVD 
Akcja filmu dotyczy wydarzeń z marca 1996 roku. W Algierii, w miejscowości Tibhirine w Górach Atlas, 
porwano  siedmiu  mnichów  z  zakonu  trapistów.  Dwa  miesiące  później  znaleziono  ciała 
zamordowanych zakonników, a wydarzenia z okresu pięćdziesięciu sześciu dni ich uwięzienia, a także 
moment ich śmierci, okryte są tajemnicą. 

• Regiofun – patronat nad festiwalem 
Festiwal skierowany do widzów ciekawych współczesnego kina oraz do profesjonalistów i studentów 
szkół  filmowych,  którzy  szukają  finansowego wsparcia  dla  swoich  filmów.  Przedstawiono  filmy,  o 
których już głośno na świecie i które nigdy nie powstałby bez współpracy z Regionalnymi Funduszami 
Filmowymi. Profesjonalistom proponujemy konferencje i spotkania, studentom – warsztaty filmowe, a 
widzom starannie wybrane, nietuzinkowe filmy.  
 

• „Camera Obscura”– patronat nad festiwalem 
Festiwal, którego celem  jest podkreślenie znaczenia nowych mediów  takich  jak  internet czy portale 
społecznościowe w ruchach nieposłuszeństwa obywatelskiego, które stały się podstawą tegorocznych, 
burzliwych przemian politycznych w krajach Afryki Płn. i Bliskiego Wschodu. 

• All About Freedom – patronat nad festiwalem 
All About  Freedom  Festival  to najstarszy projekt  kulturalny Europejskiego Centrum  Solidarności. W 
programie znajdą się stałe elementy film, muzyka, spektakl teatralny i debaty. W każdej edycji tworzą 
one wielogłosową płaszczyznę dialogu o wolności  jako wartości uniwersalnej  i ważnej dla każdego 
człowieka.  Przygotowując  tegoroczny  program  festiwalowy  kuratorzy  Europejskiego  Centrum 
Solidarności szukali aktualnych  tematów, odniesień  i kontekstów, w których problem wolności staje 
się szczególnie widoczny. 

• Okiem Młodych – patronat nad festiwalem 
Festiwal  Filmów  Dokumentalnych  „Okiem  Młodych”  w  Świdnicy  to  impreza,  której  celem  jest 
prezentacja  krótkometrażowego  kina  dokumentalnego,  autorstwa  młodych  twórców  filmowych, 
zarówno profesjonalistów, studentów szkół filmowych, jak i osób bez wykształcenia filmowego. 

• Ewa – patronat nad fimem 
Historia prawdziwej miłości, tak prawdziwej, że trudno w nią uwierzyć. Ta historia mogła się zdarzyć 
wszędzie  i  na  nieszczęście  zdarza  się  na  całym  świecie.  Poruszający  film  o  silnych  relacjach 
emocjonalnych w rodzinie, o kobiecie, matce, żonie, w której ‐ w obliczu grożącej jej rodzinie biedy ‐ 
budzi  się  charakterystyczna dla kobiet  siła do walki o  to,  co dla niej najważniejsze  ‐ o dzieci, dom, 
stabilizację, o możliwość godnego życia. 

 

Prace projektowe i programistyczne 
 
 
We październiku  Spółka pracowała nad modułami  rozwijającymi  funkcjonalność portalu, o  których 
będzie informowała w kolejnym miesiącu  
 
Najistotniejszym  elementem,  który  powoli  wygląda  na  światło  dzienne  jest  moduł  pozwalający 
użytkownikom portalu na uzupełnianie  informacji o filmach w bazie Stopklatki. Moduł ten, znajduje 
się obecnie w  fazie zaawansowanych  testów, w których udział bierze grono użytkowników portalu. 
Moduł planowany jest do wdrożenia i udostępnienia rzeszy użytkowników w listopadzie. 
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Drugim istotnym zadaniem, nad którym prowadzone były prace w trakcie miesiąca, było odświeżenie 
wyglądu nawigacji po portalu, strony głównej portalu oraz strony głównej programu telewizyjnego  i 
repertuaru  kin.  Odświeżenie  miało  na  celu  ujednolicenie  form  reklamowych  na  portalu  oraz 
ułatwienie nawigacji po zasobach serwisu. Zmiany zostały wdrożone w pierwszych dniach listopada.  
 
 
W ramach zleceń Spółka zrealizowała:   
 

• Aktualizację strony internetowej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego   
Adres internetowy: www.nagrodacybulskiego.pl    
 

• Przygotowanie strony internetowej 7. Festiwalu Filmy Świata Ale kino   
Adres internetowy: www.filmyswiata.pl   
 

• Przygotowanie strony internetowej filmu „Habemus Papam”   
Adres internetowy: www.gutekfilm.pl/habemuspapam/   
 

 
 
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.  
 
W  związku  z  otrzymaniem  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  wpisu  o  rejestracji  akcji  serii  C  oraz 
podniesieniu  kapitału  zakładowego  Spółki,  Spółka  proceduje  działania  mające  doprowadzić  do 
wprowadzenia na rynek New Connect akcji serii C oraz akcji serii A1.  
 
W dniu 14 listopada Spółka opublikuje raport okresowy za III kwartał bieżącego roku. 
 
 
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:  
Przemysław Basiak – Członek Zarządu 


