
 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2012 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 styczeń 2012 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 - styczeń 2012 (Komentarz Zarządu). 

W ocenie Emitenta w miesiącu objętym raportem nie zaszły szczególne, nowe zdarzenia w otoczeniu 
rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki 
finansowe Spółki w kolejnych okresach. 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

12.01.2012 bieżący 1/2012 Rezygnacja Członka Zarządu 

13.01.2012 bieżący 2/2012 Raport miesięczny za grudzień 2011 r. 

19.01.2012 bieżący 3/2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r. 

24.01.2012 bieżący 4/2012 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na dzień 20 
lutego 2012 roku 

 

RAPORTY ESPI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

3.01.2012 bieżący 1/2012 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi 

3.01.2012 bieżący 1/2012 Korekta treści raportu bieżącego ESPI 1/2012 z 3 stycznia 2012r 

24.01.2012 bieżący 2/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Stopklatka S.A. na dzień 20 lutego 
2012 roku 

25.01.2012 bieżący 2/2012 Korekta ogłoszenia o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na dzień 
20 lutego 2012 roku (poprawiony załącznik) 



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 projektowo-programistycznych w rodzimym portalu Stopklatka.pl (dalej Portal). 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis działań prowadzonych w raportowanym miesiącu.   

Działania zespołu redakcyjnego: 

W styczniu 2012 r. redakcja Stopklatki prowadziła działania wokół następujących patronackich wydarzeń 
filmowych: 

• rozpoczęcie Internetowych Nagród Filmowych 2011 – corocznego podsumowania czytelników 
Stopklatki i widzów Telewizji Kino Polska, dotyczących minionego filmowego roku, 

• kontynuacja działań wokół Polskich Nagród Filmowych Orły 2012, 

• bezpośrednie relacje z festiwalu Sundance, odbywającego się w Park Utah (USA), 

• rozpoczęcie działań dotyczących festiwalu w Rotterdamie (korespondencje specjalnie dla 
Stopklatki), 

• bezpośrednia relacja z rozdania Złotych Globów, 

• szerokie działania wokół Oscarów 2012. 

Redakcja prowadziła również informacyjne wsparcie redakcyjne takich wydarzeń, festiwali i imprez, jak: 
maratony Multikina i nadchodzący 37. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 

Opublikowane zostały artykuły tworzone przez zespół redakcyjny a dotyczące, m.in.: 

• podsumowania box office'u w USA i w Polsce w 2011 roku, 

• problemu ACTA, 

• kina Romana Polańskiego, 

• twórczości Agnieszki Holland, 

• podsumowania najlepszych filmów 2011 roku. 

Opublikowano wywiady w formie tekstowej m.in. z: 

• amerykańskim aktorem Commonem, 

• Wojciechem Staroniem („Nagroda”), 

• Joanną Orleańską, 

• Davidem F. Wnendtem („Combat Girl”), 

• Milagros Mumenthaler („Powrót do domu”), 

• Davidem Shamoonem (scenarzystą „W ciemności”). 

Opublikowano kolejne odcinki komiksu "The Movie" oraz magazynu wideo "Pierwszy Rząd". Redakcja 
wsparła działaniami inicjatywy działów marketing i społeczności. W styczniu w Stopklatce pojawiło się 
ponad 800 informacji z kraju i zagranicy. Redakcja zamieściła recenzje wszystkich filmów kinowych 
wchodzących do kin i wielu filmów wydanych na DVD/Blu-ray. 

Marketing 

W styczniu 2012 r. Portal sprawował pieczę nad kilkunastoma wydarzeniami, wśród których 
najważniejsze patronaty Spółka wymienia poniżej: 

• Wydarzenia Filmowe (przy współpracy z Multikino) 

� „Shakira Live From Paris” – niezwykle udana trasa koncertowa The Sun Comes Out World 
Tour, w ramach której Shakira dotarła po raz pierwszy do Polski, doczekała się 
dokumentującego ją nagrania. „Live From Paris” nagrane w wyprzedanym do ostatniego 
miejsca Palais de Bercy ukazuje 20 z 22 wykonywanych na koncercie utworów. 

� „Piątek 13-go. Wieczór Seryjnych Morderców. Nocny Maraton Filmowy” – ten Nocny 
Maraton Filmowy nie mógł odbyć się w bardziej adekwatnym czasie – w zimny, styczniowy 



wieczór, a dokładniej w piątek, 13-go! W repertuarze m.in.: Pachnidło czy Hannibal. Po 
drugiej stronie maski. 

• „Cokolwiek się zdarzy” – patronat nad filmem 
Alex jest z zawodu scenarzystą. Tym razem pracuje nad bardzo osobistym projektem, którego 
akcję zawęża do jednego weekendu. Cel jest prosty - jego bohater zaplanował sobie, że w trakcie 
tych kilku dni będzie się czterokrotnie kochał ze swoją żoną. Niby proste, lecz Alex-kreator 
nakłada na siebie kolejneograniczenia. 

• „Człowiek z Hawru” - patronat nad filmem 
Marcel Marx, niegdyś autor i człowiek dobrze znany w środowisku artystów, wycofał się z życia 
bohemy i zamieszkał w portowym mieście - Le Havre. Pracuje tu jako pucybut i dawno pogrzebał 
marzenia o pisaniu, żyjąc pomiędzy pracą, ulubionym barem i domem. Pewnego dnia spokój ten 
zburzy choroba jego ukochanej żony, oraz pojawienie się pewnego chłopca - emigranta z Afryki. 

• „Powrót do domu” - patronat nad filmem 
Buenos Aires u schyłku lata. Trzy nastoletnie siostry, Marina, Sofia i Violeta, przebywają same w 
rodzinnym domu wypełnionym pamiątkami po niedawno zmarłej babci, która je wychowywała. 
Nagle wrzucone w dorosłość muszą odnaleźć się w całkowicie nowej sytuacji. 

• Tournee Nowe Horyzonty -  patronat nad festiwalem 
Tych, którzy do Wrocławia nie mogli przyjechać, zapraszamy na filmy, które zdaniem jurorów, 
nowohoryzontowej publiczności oraz festiwalowych selekcjonerów stały się wydarzeniami 
festiwalu, zostały nagrodzone, były szeroko komentowane lub cieszyły się wyjątkową 
popularnością.  

Inne aktywności marketingowe: 

• Internetowe Nagrody Filmowe  
Jest to plebiscyt Stopklatki – najważniejsze w polskim internecie podsumowanie wydarzeń 
filmowych minionego roku. Internauci decydują o zwycięstwach w 12 kategoriach, które 
proponuje redakcja Stopklatki. Głosowanie obejmuje dwa etapy:  

1. nominacje (od 9 do 16 stycznia 2012 r.) – uczestnicy plebiscytu typują kandydatów poprzez 
formularz na stronie www.stopklatka.pl/inf, 

2. konkurs główny (od 19 stycznia do 12 lutego oraz finał 16 lutego 2012 r.) – uczestnicy 
wybierają zwycięzców drogą internetową lub wysyłając SMS. 

• Konkurs na najlepszy odcinek „Konia Rafała” (wybór spośród 25 odcinków, materiały od Kino 
Polska) 
Krótko, treściwie i zabawnie. Trzydzieści sekund osobliwego humoru. Tyle trwa jeden odcinek 
animowanej serii o specyficznym Koniu Rafale. Nasi użytkownicy wybierali najlepszy odcinek, a 
do wygrania były cenne nagrody (m in. gramofon z konwerterem). 

Prace projektantów i programistów 

W styczniu 2012 r. zespół projektowo-programistyczny pracowała na potrzeby Portalu nad stronami 
dotyczącymi Internetowych Nagród Filmowych i relacji on-line z rozdania Złotych Globów. 

W ramach zleceń klienckich Spółka realizowała następujące projekty: 

• Federacja Niezależnych Twórców Filmowych – Polskie Nagrody Filmowe – archiwizacja strony, 
przygotowanie struktury pod bieżącą edycję PNF, 

• Gutek Film – wykonanie strony filmu „Wstyd”, 

• ZAPA – wykonanie angielskojęzycznej wersji strony, 

• Kino Świat – realizacja podstrony konkursowej, 

• nowy szablon newslettera dla kina Muranów. 



4. Inne wydarzenia w Spółce w okresie objętym raportem 

11 stycznia 2012 r. wpłynęła do Spółki złożona przez Pana Przemysława Basiaka rezygnacja z pełnienia 
przez niego funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2012 r. Jako przyczynę 
rezygnacji podano powody osobiste. Rezygnacja została przyjęta. Pan Przemysław Basiak zadeklarował 
możliwość dalszej współpracy z Emitentem jako konsultant. 

24 stycznia 2012 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 lutego 2012 r., zawierające proponowane treści uchwał. 

5. 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 lutym br. przypada termin publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku.  

17 lutego br. Spółka opublikuje jednostkowy raport roczny za rok 2011. 

Na dzień 20 lutego 2012 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane raportami bieżącym EBI i ESPI. 

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: 

Iwona Zabielska-Stadnik – Prezes Zarządu 


