RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 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 listopad 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 – listopad
2010.
W ocenie Emitenta w miesiącu objętym raportem nie zaszły szczególne, nowe zdarzenia w otoczeniu rynkowym
Spółki, inne niż te o jakich traktowały poprzednie raporty miesięczne, 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:
2010-11-12 16:24:24 bieżący 20/2010 STK Publikacja strategii Stopklatka na lata 2010-2014
2010-11-12 16:21:58 bieżący 19/2010 STK Raport miesięczny za październik 2010 r.
2010-11-12 16:19:34 kwartalny 18/2010 STK Raport kwartalny za trzeci kwartał 2010 r.
2010-11-10 17:39:24 bieżący 17/2010 STK Zwołanie NWZA Stopklatka SA na dzieo 6 grudnia 2010 roku
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Stopklatka S.A. opublikowała następujący raport ESPI:
2010-11-10 17:56 STOPKLATKA S.A.: Zwołanie NWZA Stopklatka SA na dzieo 6 grudnia 2010 roku
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja chodby w części miała miejsce w okresie
objętym raportem.
W miesiącu objętym raportem prowadzone były w ramach realizacji celów emisji dalsze prace rozwojowe w
portalu. Wdrożono na portalu Stopklatka.pl nowy mechanizm oceniania i opisywania zdjęd oraz plakatów,
pozwalający na przypisywanie zdjęciom osób. Wdrożono ponadto nową wersję modułu zarządzania kanałami tv
oraz nową wersję forum dyskusyjnego.
Ważne z punktu widzenia komunikacji z rynkiem jest wdrożenie strony korporacyjnej Stopklatki pod adresem
www.stopklatka-sa.pl. Wcześniej rolę tę pełnił równolegle do swojej podstawowej funkcji portal filmowy
Stopklatka.pl. Strona korporacyjna została uruchomiona dotychczas z podstawową funkcjonalnością skupiając się
na relacjach inwestorskich. Wkrótce dodane zostaną poszerzone informacje o świadczonych przez Spółkę usługach
wraz z portfolio.

Wdrożono strony www promujące wprowadzane przez klientów do kin filmy:
 „Tokijska opowieśd”,
 „Tamara i mężczyźni”.
W listopadzie Stopklatka.pl objęła patronatem 33 wydarzenia medialne i imprezy filmowe. Wśród najważniejszych
znalazły się:
Imprezy:
 6. Festiwal „Filmy Świata Ale Kino!”
 Maratony filmowe Multikina (Noc Reklamożerców, NMF – Rodriguez i Machete, Koncert Rihanna)
 XV Forum Kina Europejskiego „Cinergia”
 8. Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej
 Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2010 – gala rozdania nagród
 IV Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik nad Polską"
 22. Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce (Chicago)
 Kino Orange
Premiery kinowe filmów:
 „Hej, Skarbie”
 „Chloe
Listopad to dla Stopklatki liczne wizyty na festiwalach. Nasi dziennikarze relacjonowali obszernie wydarzenia
rozgrywające się na tak znaczących imprezach jak: Festiwal "Sputnik nad Polską" w Warszawie, Forum Kina
Europejskiego "Cinergia" w Łodzi, festiwal "Żydowskie Motywy" w Warszawie, festiwal Filmy Świata Ale Kino w
Warszawie, rozdanie nagród im. Zbyszka Cybulskiego, festiwal RegioFun w Katowicach, Noc Reklamożerców oraz
festiwal Etiuda i Anima w Krakowie. Wszystkich tych imprez Stopklatka.pl była patronem medialnym, a owocami
współpracy z organizatorami tych wydarzeo są komentarze i relacje z imprez kulturalnych, które zamieszczone są na
portalu. Pod koniec listopada Emitent rozpoczął także pracę na festiwalu Plus Camerimage.
Jednocześnie stale rozwijany jest program filmowy "Pierwszy rząd" prezentowany w portalu Stopklatka.pl w
cotygodniowych odsłonach.
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.
W dniu 6 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki o którym spółka raportowała raportami bieżącymi. W
grudniu zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowany zostanie
raport miesięczny za miesiąc listopad.
W kolejnym miesiącu Spółka będzie procedowad przed KDPW oraz GPW o rejestrację i wprowadzenie akcji serii A2.
Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31
października 2008 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Bortnik - Prezes Zarządu

