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RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2013 R. 

 

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (dalej Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu 
o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA 
w Warszawie z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", 
przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2013 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 2013 (Komentarz Zarządu). 

W ocenie Emitenta w styczniu 2013 r. nie zaszły szczególne, nowe wydarzenia ani nowe tendencje  
w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową oraz 
wyniki finansowe w kolejnych okresach. 

 

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

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

09.01.2013 Bieżący 1/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. 

10.01.2013 Bieżący 2/2013 Podpisanie umowy partnerskiej z Atmedia Sp. z o. o. 

14.01.2013 Bieżący 3/2013 Raport miesięczny za grudzień 2012 r. 

23.01.2013 Bieżący 4/2013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na dzień  
18 lutego 2013 r. 
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RAPORTY ESPI:  

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

23.01.2013 Bieżący 1/2013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na dzień 
18 lutego 2013 r. 

 

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

W okresie objętym raportem Spółka podpisała umowę partnerską z Atmedia Sp. z o. o. Na mocy 
podpisanego dokumentu Atmedia zajmować się będzie sprzedażą reklamy wideo na stronach mobilnych 
Stopklatki i samym portalu Stopklatka.pl. Reklamy będą umieszczane przed relacjami z najważniejszych 
imprez filmowych i materiałami z udziałem gwiazd kina. 
 
Poniżej znajduje się szczegółowy opis działań prowadzonych w raportowanym miesiącu.   
 

Działania zespołu redakcyjnego: 

Styczeń  2013 roku był pierwszym pełnym miesiącem funkcjonowania nowego działu, czyli „Czerwonego 
Dywanu”, bardzo ciepło przyjętego przez użytkowników stopklatka.pl. 

W raportowanym miesiącu Yola Czaderska-Hayek przeprowadziła wywiady z gwiazdami światowego 
kina: 
- Quentinem Tarantino (reżyserem dobrze przyjętego „Django” oraz m.in. kultowego „Pulp Fiction”) 
- Danielem Day-Lewisem (jednym z najwybitniejszych współczesnych aktorów, odtwórcą roli tytułowej w 
filmie „Lincoln”)  
 
Ponadto Redakcja przeprowadziła między innymi wywiady z: 
- Markiem Oziewiczem (ekspertem w dziedzinie fantasy, o fenomenie "Hobbita") 
- Michałem Żebrowskim (aktorem, przy okazji premiery filmu "Sęp", wideowywiad) 
- Wojtkiem Smażowskim (reżyserem filmu "Drogówka", wideowywiad) 
- Erykiem Lubosem (aktorem, przy okazji premiery filmu "Drogówka", wideowywiad) 
- Izą Kuną (aktorką, przy okazji premiery filmu "Drogówka", wideowywiad) 
- Feliksem Falkiem (reżyserem "Wodzireja",  przy okazji cyfrowej rekonstrukcji filmu, wideowywiad) 
- Jerzym Stuhrem (aktorem, przy okazji cyfrowej rekonstrukcji filmu "Wodzirej", wideowywiad) 
- Guyem Davidi (współautorem nominowanego do Oscara filmu "5 rozbitych kamer") 

 

W raportowanym miesiącu na portalu opublikowano recenzje wszystkich filmów wchodzących  
na ekrany kin w styczniu 2013 r. Dodatkowo zamieszczono recenzje ważniejszych wydawnictw DVD/Blu-
ray. Łącznie w styczniu w Stopklatce zostało zamieszczonych około 800 informacji z kraju i zagranicy. 
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Działania zespołu marketingowego i PR: 

W raportowanym okresie dział marketingu Spółki prowadził działania promocyjne filmów „Hobbit”  
i „5 rozbitych Kamer”. 
 
W styczniu 2013 roku Stopklatka S.A. sprawowała pieczę nad wydarzeniami, wśród których 
najważniejsze patronaty Spółka wymienia poniżej: 
 

 Prowincjonalia - patronat nad festiwalem 

Prowincjonalia mają charakter konkursu najlepszych polskich filmów fabularnych, telewizyjnych  
i dokumentalnych o tematyce wiejskiej i małomiasteczkowej oraz kina oryginalnego i artystycznego, 
w którym dominuje świat prostych, uniwersalnych wartości, subtelność i estetyka narracji. Często 
nazywane są również festiwalem kina peryferyjnego i outsiderów. 
 

•  Oko na Bałkany - patronat nad przeglądem 
Fundacja Cinemania przedstawiła projekt filmowo-kulturalny „Oko na Bałkany: Serbia. Przestrzeń 
współczesnego kina serbskiego”. Jest to nowy projekt, zbierający najważniejsze serbskie produkcje 
filmowe ostatnich lat w jedno wydarzenie. 
 

• Piąta pora roku - patronat nad filmem 
Z pozoru wszystko ich dzieli - doświadczenie, wrażliwość i stosunek do świata, połączy zaskakująca 
podróż. Samotny muzyk Witek, który nigdy nie widział morza (Marian Dziędziel, laureat nagród 
festiwalu w Gdyni za "Wesele" i 'Kreta") i wyniosła nauczycielka Barbara (uwielbiana przez pokolenia 
widzów Ewa Wiśniewska), która w ciąż czeka na prawdziwą lekcję życia. 

 
• Moja ulica - patronat nad filmem 

„Moja ulica” jest koprodukcją polsko - francuską i powstała przy współudziale firm Camera Obscura, 
Agat Films i ARTE France. Za polską dystrybucję filmu odpowiada wrocławska Fundacja Magellana. 
Zanim dokument Marcina Latałło trafił na polskie ekrany został doceniony za granicą i otrzymał 
prestiżowe nagrody na festiwalach we Francji i w Rumunii. 

 

Prace projektantów i programistów: 

W raportowanym okresie prowadzone były prace programistyczne: 

- rozwojowe: 
a) aplikacje mobilne 
b) w ramach projektu  Sequel  
- wdrożeniowe: 
a) opracowanie koncepcji strony Cyfrowego Repozytorium Filmowego 
b) opracowanie strony Fundacji Kino Polska  
c) wykonanie strony do filmu „Nieulotne”  
d) wprowadzenie funkcji reklamy wideo w odtwarzaczu Stopklatki 
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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. 

18 lutego 2013 r. o godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 435 A odbędzie się Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Stopklatka SA. 
Ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał zostało podane 
 do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2013 r. raportem bieżącym ESPI nr 1/2013 oraz raportem 
bieżącym EBI nr 4/2013, a także jest dostępne na stronie internetowej Emitenta www.stopklatka-sa.pl. 

Zgodnie z Załącznikiem 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" do dnia 14 marca 2013 r. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport miesięczny 
za luty 2013 r. Raport za 2012 rok zostanie opublikowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, czyli  
20 marca 2013 r. 

 

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: 

Piotr Olak  - Prezes Zarządu 

http://www.stopklatka-sa.pl/

