
 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2010 R. 

 

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. 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 październik 2010 roku. 

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie 

Emitenta mogą mied w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – 

październik 2010. 

W ocenie Emitenta w miesiącu objętym raportem nie zaszły szczególne, nowe zdarzenia w otoczeniu rynkowym 

Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mied istotny wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki w 

kolejnych okresach. 

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem. 

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka Stopklatka S.A. opublikowała następujące raporty bieżące EBI: 

2010-10-14 16:08:07 bieżący  16/2010 STK Raport miesięczny za wrzesieo 2010 r. 

 

- W okresie objętym niniejszym raportem spółka Stopklatka S.A.  publikowała następujące raporty ESPI: 

2010-10-28   STOPKLATKA S.A.    RB_ASO 4 2010[295625] 

 

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

objętym raportem. 

Portal: 

Prace prowadzone w październiku w portalu Stopklatka.pl to przede wszystkim: rozwijanie formuły magazynu 

filmowego "Pierwszy rząd", który w formie czterech edycji zaprezentowany został na stronie portalu oraz w 

serwisie YouTube w kanale StopklatkaTV. Ponadto w portalu w październiku ukazały się kolejne odcinki komiksu 

filmowego, którego autorem jest utalentowany twórca Robert Sienicki.  

Spółka pracowała również nad rozwojem oprogramowania źródłowego portalu Stopklatka.pl oraz funkcjonalności, 

które zostaną wdrożone w późniejszych terminach. 

 

Klienci:  

Spółka zrealizowała w październiku wdrożenie wdrożenie nowych wersji stron www klientów Spółki: 

 www.filmyswiata.pl - festiwalu Filmy Świata Ale Kino 

 www.kinopolska.fr - Festiwalu Filmów Polskich „KinoPolska” w Paryżu 



Marketing: 

W październiku dziennikarze Stopklatki odwiedzili wiele znaczących festiwali filmowych, z których częśd Spółka 

obsługiwała jako patron medialny. W związku z tym w portalu pojawiły się relacje, recenzje i wywiady z m.in.: 

Interscenario, American Film Festival, AfryKamera, Warszawskiego Festiwalu Filmowego, festiwalu Pięd Smaków. 

Spółka była patronem medialnym łącznie 47 wydarzeo, wśród których najważniejsze zostały wymienione poniżej: 

 

 pierwsza edycja „American Film Festival”  

 renomowany plebiscyt „Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego” 

 festiwal „Camera Obscura” 

 festiwal „AfryKamera” 

 Międzynarodowy Festiwal Scenarzystów „Interscenario” 

 Premiery kinowe filmów „Wyśnione Miłości”, „Jestem Twój” czy „Boy” 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mied miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 

emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 

okresowych, planowanych walnych zgromadzeo, otwarcia subskrypcji, spotkao z inwestorami lub analitykami 

oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Spółka ogłosiła w dniu 10 listopada br. zwołanie na dzieo 6 grudnia br. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. Treśd ogłoszenia oraz dokumenty na NWZA Emitent przekazał w raporcie Nr 17/2010 z dnia 10 

listopada br. 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Adam Bortnik - Prezes Zarządu 


