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RAPORT MIESIĘCZNY ZA

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (dalej Spółka, 
o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 
w Warszawie z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", 
przekazuje niniejszym do publicznej wiadomoś

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 - luty 2013 (Komentarz Zarządu).

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stopklatka S.A.
W raportowanym miesiącu nastąpiła 
Dotychczasowy Prezes pan Piotr Olak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 18 lutego br.
jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 lutego 2013 
Bogusława Kisielewskiego na stanowisko 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A.
W dniu 18 lutego 2013 roku odbyło się NWZA Emitenta, które podjęło uchwały w następujących 
sprawach: 
- zmian w składzie Rady Nadzorczej. O
został pan Marcin Rafał Kowalski 
a w jego miejsce powołany został pan Piotr 
- dokonania zmian w Statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności 
Statutu Spółki, którego treść została opublikowana
http://www.stopklatka-sa.pl/. 

Zawarcie umowy inwestycyjnej 
W dniu 22 lutego 2013 roku większościowy 
umowę inwestycyjną z  Agora S.A. Umowa inwestycyjna dotyczy warunkowego nabycia akcji Spółki przez 
Agorę oraz warunków współpracy stron w działalności Spółki, w tym zgodnego głosowania w istotnych 
sprawach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z u
(zaoferowane jej przez KPTV) w takiej wysokości, aby udział Agory w kapitale zakładowym Spółki wynosił 
co najmniej 41%, pod warunkiem iż do dnia 31.12.2014 roku
telewizyjny w cyfrowej telewizji naziemnej oraz po spełnieniu innych, zwyczajowo stosowanych w tego 
rodzaju umowach warunków. Strony u
ww. koncesji do wspólnego dokapitalizowania Spółki w wysokości łącznie nie mniejszej niż 20 milionów 
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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
w Warszawie z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", 
przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2013 roku.

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 

(Komentarz Zarządu). 

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stopklatka S.A. 
ortowanym miesiącu nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stopklatka 

Piotr Olak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 18 lutego br.
ednocześnie Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 lutego 2013 r. podjęła uchwałę o powołaniu p

Bogusława Kisielewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stopklatka S.A. 
W dniu 18 lutego 2013 roku odbyło się NWZA Emitenta, które podjęło uchwały w następujących 

mian w składzie Rady Nadzorczej. Odwołany został pan Adam Bortnik, a w jego miejsc
został pan Marcin Rafał Kowalski a także odwołany został pan Bogusław Kisielewski, 

powołany został pan Piotr Olak, 
w zakresie przedmiotu działalności i przyjęcia tekstu jednolitego 

, którego treść została opublikowana na stronie korporacyjnej Stopklatka S.A.:

większościowy akcjonariusz Spółki - Kino Polska TV S.A. ("KPTV") zawarł 
umowę inwestycyjną z  Agora S.A. Umowa inwestycyjna dotyczy warunkowego nabycia akcji Spółki przez 
Agorę oraz warunków współpracy stron w działalności Spółki, w tym zgodnego głosowania w istotnych 

Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z umową inwestycyjną Agora nabędzie akcje Spółki 
(zaoferowane jej przez KPTV) w takiej wysokości, aby udział Agory w kapitale zakładowym Spółki wynosił 
co najmniej 41%, pod warunkiem iż do dnia 31.12.2014 roku Spółka otrzyma koncesję na kanał 
telewizyjny w cyfrowej telewizji naziemnej oraz po spełnieniu innych, zwyczajowo stosowanych w tego 

dzaju umowach warunków. Strony umowy inwestycyjnej zobowiązały się po otrzymaniu przez Spółkę 
dokapitalizowania Spółki w wysokości łącznie nie mniejszej niż 20 milionów 

MIESIĘCZNY ZA LUTY 2013 R. 

 

1 

 

działając w oparciu 
795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 

w Warszawie z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", 
roku. 

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 

Prezesa Zarządu Stopklatka S.A. 
Piotr Olak złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 18 lutego br., 

r. podjęła uchwałę o powołaniu pana 

W dniu 18 lutego 2013 roku odbyło się NWZA Emitenta, które podjęło uchwały w następujących 

dwołany został pan Adam Bortnik, a w jego miejsce powołany 
odwołany został pan Bogusław Kisielewski,  

i przyjęcia tekstu jednolitego 
na stronie korporacyjnej Stopklatka S.A.: 

Kino Polska TV S.A. ("KPTV") zawarł 
umowę inwestycyjną z  Agora S.A. Umowa inwestycyjna dotyczy warunkowego nabycia akcji Spółki przez 
Agorę oraz warunków współpracy stron w działalności Spółki, w tym zgodnego głosowania w istotnych 

mową inwestycyjną Agora nabędzie akcje Spółki 
(zaoferowane jej przez KPTV) w takiej wysokości, aby udział Agory w kapitale zakładowym Spółki wynosił 

Spółka otrzyma koncesję na kanał 
telewizyjny w cyfrowej telewizji naziemnej oraz po spełnieniu innych, zwyczajowo stosowanych w tego 

mowy inwestycyjnej zobowiązały się po otrzymaniu przez Spółkę 
dokapitalizowania Spółki w wysokości łącznie nie mniejszej niż 20 milionów 
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złotych poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 
Umowa inwestycyjna określa również planowane zasady ładu korporacyjnego, które będą obowiązywały 
w Spółce po objęciu jej akcji przez Agorę 
nadzoru.  
 
Złożenie wniosku koncesyjnego do KRRiT
Ponadto, w dniu 25 lutego 2013 roku Stopklatka S.A. złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji w sprawie przyznania koncesji na rozpowszechnianie progra
STOPKLATKA TV drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB
otrzymania koncesji kanał będzie rozpowszechniany w ramach pierwszego multipleksu naziemne
telewizji cyfrowej i powinien rozpocząć

W ofercie STOPKLATKA TV znajdzie się 
i światowe. Poza filmami stacja planuje emitować programy edukacyjne i publicyst
kinu, prezentować sylwetki twórców, wywiady oraz aktualności ze świata filmu. 

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

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer

14.02.2013 Bieżący 5/2013

15.02.2013 Okresowy 6/2013

15.02.2013 Bieżący 7/2013

18.02.2013 Bieżący 8/2013

18.02.2013 Bieżący 9/2013

18.02.2013 Bieżący 10/2013

22.02.2013 Bieżący 11/2013

25.02.2013 Bieżący 12/2013

25.02.2013 Bieżący 13/2013
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złotych poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. 
Umowa inwestycyjna określa również planowane zasady ładu korporacyjnego, które będą obowiązywały 

o objęciu jej akcji przez Agorę - w tym co do sposobu powoływania członków organów i zasad 

Złożenie wniosku koncesyjnego do KRRiT 
2013 roku Stopklatka S.A. złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii 

sprawie przyznania koncesji na rozpowszechnianie programu pod planową nazwą 
TV drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T. W przypadku 

otrzymania koncesji kanał będzie rozpowszechniany w ramach pierwszego multipleksu naziemne
rozpocząć nadawanie do 28 kwietnia 2014 r. 

 kino fabularne, dokumentalne i animowane - zarówno polskie, jak 
i światowe. Poza filmami stacja planuje emitować programy edukacyjne i publicystyczne poświęcone 
kinu, prezentować sylwetki twórców, wywiady oraz aktualności ze świata filmu.  

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

Numer Temat raportu 

/2013 Raport miesięczny za styczeń 2013 r. 

/2013 Raport kwartalny za czwarty kwartał 2012 r.

/2013 
Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu 
nr 6/2013 

/2013 Treść uchwał podjętych przez NWZA 18 lutego 2013 r.

9/2013 Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stopklatka S.A.

10/2013 Zmiany w Radzie Nadzorczej Stopklatka S.A.

/2013 Zawiadomienie o zawarciu umowy inwestycyjnej 
pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Agora S.A.

12/2013 Rejestracja zmian Statutu Stopklatka S.A.

13/2013 Stopklatka S.A. składa wniosek koncesyjny do KRRiT
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złotych poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.  
Umowa inwestycyjna określa również planowane zasady ładu korporacyjnego, które będą obowiązywały 

w tym co do sposobu powoływania członków organów i zasad 

2013 roku Stopklatka S.A. złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii  
mu pod planową nazwą 

T. W przypadku 
otrzymania koncesji kanał będzie rozpowszechniany w ramach pierwszego multipleksu naziemnej 

zarówno polskie, jak 
yczne poświęcone 

 

Raport kwartalny za czwarty kwartał 2012 r. 

Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu 

NWZA 18 lutego 2013 r. 

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stopklatka S.A. 

Zmiany w Radzie Nadzorczej Stopklatka S.A. 

Zawiadomienie o zawarciu umowy inwestycyjnej 
Kino Polska TV S.A. a Agora S.A. 

Rejestracja zmian Statutu Stopklatka S.A. 

Stopklatka S.A. składa wniosek koncesyjny do KRRiT  
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RAPORTY ESPI: 

Data Rodzaj Numer

11.02.2013 Bieżący  

do kancelarii 
DIA-s 

2/2013

19.02.2013 Bieżący 3/2013

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

 
W lutym 2013 roku Spółka zaprezentowała nowy, docelowy layout ser
na prezentację wszelkich treści w dynamiczny sposób
dotarcia do działów. Ponadto, został wprowadzony 
- narzędziu pozwalającym na efektowną prezentację materiałów z
kilkudziesięciu sekund. 

 
Poniżej znajduje się szczegółowy opis działań prowadzonych w raportowanym miesiącu.  

Działania zespołu redakcyjnego: 

W lutym 2013 roku w serwisie Stopklatka.pl 
 na ekrany kin filmów. Dodatkowo zostały opublikowane
 i DVD. 

W lutym opublikowano wywiady z następują

- Frankiem Spotniztem (scenarzystą „Archiwum X”)
- Agnieszką Holland (przy okazji polskiej premiery t
- Marcinem Latałło (przy okazji premiery filmu „Moja ulica)
- Partykiem Vegą (reżyserem filmu „Lastminute”
- Marcinem Dorocińskim (wideowywiad)
- Kenem Loachem (reżyserem filmu „The Spirit of ’45
- Rutgerem Hauerem (amerykańskim aktorem, przy okazji premiery kolejnego sezonu serialu „Czysta 

krew”). 
 

W raportowanym miesiącu redakcja Stopklatki
relacjami, reportażami oraz materiałami wideo z konferencji prasowych
takimi jak: Nicolas Cage, Julie Delpy, Ethan

Ponadto, w tym miesiącu redakcja poświęcił
przygotowując okolicznościowe raporty, artykuły i analizy.
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Numer Temat raportu 

2/2013 Lista osób uprawnionych do udziału w NWZA zwołanym 
na dzień 18 lutego 2013 r. 

 

3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 
18 lutego 2013 r. 

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

zaprezentowała nowy, docelowy layout serwisu, który 
w dynamiczny sposób, a użytkownikom daje możliwość błyskawicznego 

Ponadto, został wprowadzony nowy system nawigacji oparty na tzw. „sześciopaku” 
narzędziu pozwalającym na efektowną prezentację materiałów ze wszystkich działów w ciągu zaledwie 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis działań prowadzonych w raportowanym miesiącu.   

Stopklatka.pl zostały zamieszczone recenzje wszystkich wchodzących
zostały opublikowane recenzje najważniejszych wydawnictw

wywiady z następującymi osobowościami świata kina: 

(scenarzystą „Archiwum X”), 
przy okazji polskiej premiery telewizyjnej  miniserialu „Gorejący krzew”

azji premiery filmu „Moja ulica), 
reżyserem filmu „Lastminute”), 

wideowywiad), 
serem filmu „The Spirit of ’45”), 
amerykańskim aktorem, przy okazji premiery kolejnego sezonu serialu „Czysta 

redakcja Stopklatki była obecna na Festiwalu Berlinale, co zaowocowało 
materiałami wideo z konferencji prasowych z największymi gwiazdami kina

Ethan Hawke. 

poświęciła bardzo dużo uwagi uroczystości wręczenia
przygotowując okolicznościowe raporty, artykuły i analizy. 
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Lista osób uprawnionych do udziału w NWZA zwołanym 

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 

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

wisu, który pozwala  
ożliwość błyskawicznego 

w. „sześciopaku” 
ów w ciągu zaledwie 

 

zostały zamieszczone recenzje wszystkich wchodzących 
recenzje najważniejszych wydawnictw Blu-Ray 

cy krzew”, 

amerykańskim aktorem, przy okazji premiery kolejnego sezonu serialu „Czysta 

Berlinale, co zaowocowało 
z największymi gwiazdami kina, 

o dużo uwagi uroczystości wręczenia Oskarów, 
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Działania zespołu marketingowego i PR:

W lutym 2013 roku dział marketingu
Pozytywnego Myślenia”, „Być jak Kazimierz Deyna”. 

W raportowanym okresie Stopklatka S.A. sprawowała pieczę nad wydarzeniami, wśród których 
najważniejsze patronaty Spółka wymienia poniżej:

• Eurocinemaexpo - patronat nad Wydarzeniem
Trzecia edycja międzynarodowej konferencji o charakterze edukacyjnym i biznesowym, która jest 
organizowana w tej części Europy. ECE tradycyjnie jest miejscem spotkań przedstawicieli kin, domów 
kultury, przemysłu filmowego oraz biznesu 
oraz producentami sprzętu i wyposażenia niezbędnego w kinie, jak również dostawcami usług dla kin. 

• Broken -  patronat nad filmem 
Skunk ma 11 lat i choruje na cukrzycę. 
odkrywcy  poznaje otaczający ją świat.
naprzeciwko, brutalnie napada na nadwrażliwego
Ricka. To wydarzenie pociągnie za sobą niepowst

• Cezar musi umrzeć - patronat nad filmem
W więzieniu o zaostrzonym rygorze więźniowie przygotowują przedstawienie szekspirowskiego Juli
Cezara. 

• Równe Prawa do Miłości- patronat nad festiwalem
Ideą Festiwalu było umożliwienie wszystkim dobrej zabawy w queerowym klimacie, edukacja 
i poszerzanie horyzontów w okresie Święta Zakochanych. Tworzenie nieheteronormatywnej alternatywy 
około-walentynkowego czasu, pokazywanie w sposób pozytywny, że miłość ma wiele wymiarów
 i nie zawsze oznacza uczucie między mężczyzną a kobietą. Celem jest, aby szeroko pojęta kultura queer 
znalazła swoje stałe miejsce w kulturze masowej i była jej równa.
 

W lutym Stopklatka.pl objęła patronatem następujące  książki

• „Pamięć Absolutna: Niewiarygodna Historia Mojego Życia”
opowieść aktora, biznesmena i polityka 
 i wierze we własne siły.  

• „Wiecznie żywy” Isaaca Mariona Wydawnictwa
bestsellerów New York Times’a i jest jedną z najchętniej kupowanych pozycji w USA. 

• „Zabić Lincolna. Szokujący zamach, który zmienił Amerykę” 
thriller o ostatnich tygodniach życia Lincolna i kul
i dziennikarz, jeszcze raz przeprowadzają śledztwo w s
po godzinie odtwarzają poczynania prezydenta i
 

Prace projektantów i programistów: 

W raportowanym okresie prowadzone

- rozwojowe: 
a) aplikacje mobilne, 
b) w ramach projektu  Sequel, 
c) dostosowanie formatów danych na potrzeby projektu Repertuar VOD Stopklatki
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owego i PR: 

dział marketingu Spółki prowadził działania promocyjne filmów
Pozytywnego Myślenia”, „Być jak Kazimierz Deyna”.  

Stopklatka S.A. sprawowała pieczę nad wydarzeniami, wśród których 
najważniejsze patronaty Spółka wymienia poniżej: 

patronat nad Wydarzeniem 
Trzecia edycja międzynarodowej konferencji o charakterze edukacyjnym i biznesowym, która jest 
organizowana w tej części Europy. ECE tradycyjnie jest miejscem spotkań przedstawicieli kin, domów 
kultury, przemysłu filmowego oraz biznesu kinowego ze specjalistami nowych technologii cyfrowych 
oraz producentami sprzętu i wyposażenia niezbędnego w kinie, jak również dostawcami usług dla kin. 

 Nie traci  jednak optymizmu i z ciekawością godną
świat. Pewnego dnia pan Oswald, nieprzyjemny sąsiad, mieszkający 
nadwrażliwego i emocjonalnie niestabilnego chłopaka z

za sobą niepowstrzymaną lawinę kolejnych. 

patronat nad filmem 
W więzieniu o zaostrzonym rygorze więźniowie przygotowują przedstawienie szekspirowskiego Juli

patronat nad festiwalem 
e wszystkim dobrej zabawy w queerowym klimacie, edukacja 

i poszerzanie horyzontów w okresie Święta Zakochanych. Tworzenie nieheteronormatywnej alternatywy 
walentynkowego czasu, pokazywanie w sposób pozytywny, że miłość ma wiele wymiarów

i nie zawsze oznacza uczucie między mężczyzną a kobietą. Celem jest, aby szeroko pojęta kultura queer 
znalazła swoje stałe miejsce w kulturze masowej i była jej równa. 

opklatka.pl objęła patronatem następujące  książki: 

wiarygodna Historia Mojego Życia” Arnolda Schwarzeneggera 
aktora, biznesmena i polityka o niezwykłej determinacji, dyscyplinie, pracowitości

ariona Wydawnictwa Replika - od dłuższego czasu figuruje na liście 
bestsellerów New York Times’a i jest jedną z najchętniej kupowanych pozycji w USA.  

„Zabić Lincolna. Szokujący zamach, który zmienił Amerykę” Wydawnictwa Pascal 
thriller o ostatnich tygodniach życia Lincolna i kulisach zamachu na jego życie. Autorzy, historyk 
i dziennikarz, jeszcze raz przeprowadzają śledztwo w sprawie tej zbrodni. Dzień po dniu, godzina 

poczynania prezydenta i zamachowców.   

 

prowadzone były prace programistyczne: 

dostosowanie formatów danych na potrzeby projektu Repertuar VOD Stopklatki.   
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ocyjne filmów: „Poradnik 

Stopklatka S.A. sprawowała pieczę nad wydarzeniami, wśród których 

Trzecia edycja międzynarodowej konferencji o charakterze edukacyjnym i biznesowym, która jest 
organizowana w tej części Europy. ECE tradycyjnie jest miejscem spotkań przedstawicieli kin, domów 

tami nowych technologii cyfrowych 
oraz producentami sprzętu i wyposażenia niezbędnego w kinie, jak również dostawcami usług dla kin.  

godną prawdziwego  
, mieszkający 

chłopaka z sąsiedztwa, 

W więzieniu o zaostrzonym rygorze więźniowie przygotowują przedstawienie szekspirowskiego Juliusza 

e wszystkim dobrej zabawy w queerowym klimacie, edukacja  
i poszerzanie horyzontów w okresie Święta Zakochanych. Tworzenie nieheteronormatywnej alternatywy 

walentynkowego czasu, pokazywanie w sposób pozytywny, że miłość ma wiele wymiarów 
i nie zawsze oznacza uczucie między mężczyzną a kobietą. Celem jest, aby szeroko pojęta kultura queer 

hwarzeneggera – to szczera 
o niezwykłej determinacji, dyscyplinie, pracowitości 

o czasu figuruje na liście 

Pascal - fascynujący 
isach zamachu na jego życie. Autorzy, historyk  

zień po dniu, godzina  



STOPKLATKA SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 

 

 
- wdrożeniowe: 
a) nowej wersji serwisu Stopklatka.pl, 
b) strony Fundacji Kino Polska.  
 

Dodatkowo, w lutym 2013 roku w serwisie

- blogosfera - umożliwia prowadzenie blog
w różnych miejscach serwisu, 

- gamifikacja - funkcjonalność, która zlicza użytkownikom punkty za aktywność w serwisie i przyznaje 
odpowiednie odznaki w celu wyróżniania najakt

- otwarcie bazy - umożliwia wprowadzanie
i edycji obecnych rekordów. 

 

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.

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 kwietnia
miesięczny za marzec 2013 r. Raport za 2012 rok zostanie opublikowany
harmonogramem, czyli 20 marca 2013 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 New

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY

 

 

w serwisie zostały uruchomione nowe funkcjonalności społecznościowe

prowadzenie blogów przez użytkowników i promocję wybranych blogów 

funkcjonalność, która zlicza użytkownikom punkty za aktywność w serwisie i przyznaje 
w celu wyróżniania najaktywniejszych członków społeczności, 

umożliwia wprowadzanie sugestii nowych filmów/osób/seriali do bazy Stopklatki

. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

ortów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań
z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

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 

kwietnia 2013 r. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport 
Raport za 2012 rok zostanie opublikowany zgodnie z przyjętym 

harmonogramem, czyli 20 marca 2013 roku. 

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".
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kcjonalności społecznościowe: 

wybranych blogów  

funkcjonalność, która zlicza użytkownikom punkty za aktywność w serwisie i przyznaje 

do bazy Stopklatki, jak  

. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 
które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty 

ortów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań 
 

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  

r. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raport 
zgodnie z przyjętym 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 
Connect". 


