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RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2013 R. 

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu 

o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych  

na NewConnect” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny Emitenta  

za grudzień 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 (Komentarz Zarządu). 

Pozytywny wpływ na przyszłą sytuację finansową Stopklatka S.A. będzie miała zawarta w dniu  

17 grudnia 2013 r. umowa pomiędzy Emitentem a Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. ("Polsat Media") w zakresie pozyskiwania reklam dla kanału Stopklatka TV,  

o czym Zarząd Stopklatka S.A. zawiadamiał 18 grudnia 2013 r. raportem bieżącym EBI nr 42/2013. 

Ponadto, w dniu 19 grudnia 2013 r. Emitent zawarł na warunkach rynkowych dwie umowy pożyczki 

z następującymi podmiotami: 

- Agora S.A. - na mocy tej umowy Agora S.A. udzieliła Stopklatce S.A. pożyczki w wysokości  

2.500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej  

o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku. Strony umowy ustaliły, iż spłata pożyczki  

w powiększeniu o odsetki nastąpi jednorazowo, nie później niż w dniu 31 lipca 2014 r. Stopklatka S.A. 

może zwrócić część albo całość pożyczki przed upływem wskazanego w umowie terminu.  

Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest zawarta w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Agora S.A.  

i Kino Polska TV S.A. umowa poręczenia, na mocy której Kino Polska TV S.A. poręczyła,  

że w przypadku uchybienia przez Stopklatka S.A. zobowiązaniu w spłacie całości lub części kwoty 

pożyczki w terminie wynikającym z postanowień umowy zwróci Agorze kwotę niespłaconej przez 
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Stopklatka S.A. pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem. Poręczenie udzielone zostało do kwoty 

2.600.000 zł.  

 

- Kino Polska TV S.A. - na mocy tej umowy Kino Polska TV S.A. udzieliła Stopklatce S.A. pożyczki  

w  wysokości 2.500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M 

powiększonej o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku. Strony Umowy ustaliły, iż 

spłata pożyczki w powiększeniu o odsetki nastąpi jednorazowo, nie później niż w dniu 31 lipca 2014 r. 

Stopklatka S.A. może zwrócić część albo całość pożyczki przed upływem wskazanego w umowie 

terminu.  

Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest wystawiony przez Emitenta weksel własny in blanco 

oraz poddanie się przez Stopklatka S.A. egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 

2.600.000 zł.  

Pozyskane przez Spółkę środki finansowe zostaną przeznaczone przede wszystkim na uruchomienie  

i rozwój kanału Stopklatka TV. O ww. umowach Emitent informował w raportach bieżących EBI  

nr 43/2013 i 44/2013 

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

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

03.12.2013 Bieżący 39/2013 Planowana współpraca z nowym brokerem 

reklamowym 

06.12.2013 Bieżący 40/2013 Powołanie nowego Członka Zarządu Stopklatka 

S.A. 

13.12.2013 Bieżący 41/2013 Raport miesięczny za listopad 2013 r. 

18.12.2013 Bieżący 42/2013 Zawarcie umowy o współpracę z Polsat Media 

Buro Reklamy spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. 

19.12.2013 Bieżący 43/2013 Zawarcie umowy pożyczki z Agora S.A. 

19.12.2013 Bieżący 44/2013 Zawarcie umowy pożyczki z Kino Polska TV S.A. 
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23.12.2013 Bieżący 45/2013 Treść uchwał podjętych podczas 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stopklatka S.A. w dniu 23 grudnia 2013 r. 

23.12.2013 Bieżący 46/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka 

S.A. 

 

 

RAPORTY ESPI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

05.12.2013 Bieżący 17/2013 Transakcja sprzedaży akcji Stopklatka S.A. przez 

podmiot blisko związany z Prezesem Zarządu 

05.12.2013 Bieżący 18/2013 Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez 

osobę mającą stały dostęp do informacji 

poufnych 

16.12.2013 Bieżący/Kancelaria 

DIAS 

19/2013 Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału  

w NWZA Stopklatka S.A. zwołanym na dzień  

23 grudnia 2013 r. na godz. 12:00 

23.12.2013 Bieżący 20/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% 

głosów na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Stopklatka S.A. w dniu 23 grudnia 

2013 r. 

 

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

w okresie objętym raportem oraz informacje na temat bieżącej działalności Emitenta w grudniu 2013 

roku. 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis działań prowadzonych przez Emitenta w raportowanym miesiącu.   

Działania zespołu redakcyjnego: 

W analizowanym okresie redakcja Stopklatka.pl („Portal”) zamieściła recenzje wszystkich filmów 

kinowych oraz najważniejszych tytułów z rynku DVD i Blu-Ray, których premiery odbyły się w grudniu 

2013 roku. 
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Na łamach portalu opublikowane zostały wywiady z takimi osobami, jak: 

- Hallgrimur Helgason - autorką książki „101 Reykjavik”, 

- Jiri Menzel - słynnym czeskim reżyserem, 

- Anne Parillaud - aktorką, 

- Baltasar Kormakur - reżyserem, 

- Maciej Rant - dyrektorem artystycznym festiwalu filmowego ŻUBROFFKA,  

- Liza Marklund - autorką kryminałów, o fenomenie skandynawskich kryminałów. 

Ponadto w grudniu 2013 r. na portalu Stopklatka.pl został uruchomiony nowy dział – stopklatka.pl/gry, 

w którym można znaleźć artykuły, wywiady, ciekawostki, recenzje i zapowiedzi najważniejszych 

wydarzeń z branży gier. 

Działania zespołu marketingowego i PR: 

W raportowanym miesiącu Stopklatka S.A. była patronem medialnym, m.in.: 

 

- festiwali: 

 14. Festiwal Filmu Niemego, 

 Objazdowe Kino Orange, 

 Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA, 

 

- wydawnictw DVD: 

 „Piłkarski poker” – wersja po cyfrowej rekonstrukcji, 

 

- wydarzeń: 

 Maraton Absurdu, 

 Sylwester w Multikinie, 

 Sylwester w Kinotece, 

 

- filmów: 

 „Złodzieje rowerów”. 

 

W grudniu Emitent rozpoczął również współpracę z serwisem polakpotrafi.pl jako partner sekcji 

filmowej. 

 

Prace projektantów i programistów: 

W raportowanym okresie prowadzone były prace programistyczne: 

 

- dla klientów zewnętrznych, m.in.:  

  SAFT, Kino Pionier, Gutek Film, Polskie Nagrody Filmowe, 
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- dla klientów z Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.:  

 oddanie projektu serwisu www.kinorp.pl, 

 

- związane z kanałem Stopklatka TV: 

 prace nad projektem strony kanału Stopklatka TV, 

 

- dla portalu Stopklatka.pl: 

 działania dla Stopklatka.pl mające na celu wzmocnienie pozycji serwisu w Google, 

 prace nad optymalizacją serwisu Stopklatka.pl oraz nowymi funkcjonalnościami  

m.in. przygotowanie do uruchomienia nowych działów. 

 

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 punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych  

na NewConnect” do dnia 14 lutego 2014 r. Emitent przekaże raport miesięczny za styczeń 2014 r.  

Ponadto, 13 lutego 2014 r. nastąpi publikacja raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2013 roku.  

 

Podstawa prawna:  

Punkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”. 

 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu 

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu 

 

 

 


