
 

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEO 2011 R. 

 

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (dalej Spółka, Emitent) 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 miesiąc kwiecieo 2011 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 - kwiecieo 2011 (Komentarz Zarządu). 

12 kwietnia miał miejsce na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. debiut strategicznego inwestora 
Spółki: Kino Polska TV S.A., posiadającego 65,21 % akcji Spółki. 

Ponadto 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 okresie objętym raportem. 

RAPORTY EBI: 
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RAPORTY ESPI: 

W kwietniu 2011 r. Emitent nie publikował raportów w systemie ESPI. 

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

W okresie objętym raportem Spółka prowadziła kolejne działania w zakresie: 

 obsługi redakcyjnej i relacji z przeglądów i wydarzeo kulturalnych, 

 pełnienia patronatów medialnym unikalnych wydarzeo kinowych i imprez specjalnych, 

 kontynuacji prac rozwojowych w rodzimym portalu Stopklatka.pl (dalej Portal). 

Zarząd Spółki ocenia kwiecieo jako kolejny aktywny i korzystny miesiąc w działalności Spółki. Poniżej 
znajduje się szczegółowy opis działao prowadzonych w raportowanym miesiącu.   

Działania zespołu redakcyjnego: 

W kwietniu redakcja Stopklatki prowadziła działania wokół następujących  wydarzeo filmowych z 
których najważniejsze były: 

 relacje z Pleneru Filmowego Film Spring Open – wywiady z Krzysztofem Ptakiem i Sławomirem 
Idziakiem, 



 obsługa redakcyjna festiwalu Off Plus Camera -  codzienne relacje i wywiady z gwiazdami 
imprezy, 

 wywiad z Tomaszem Raczkiem, dyrektorem programowym festiwalu Cinema Mundi, 

 wsparcie i obsługa patronacka konkursu scenariuszowego Script Pro, 

 codzienne wideorelacje z Festiwalu Filmów Polskich "Wisła", 

 relacja z planu najnowszego filmu Davida Ondříčka. 

Ponadto na łamach Portalu ukazały się wywiady z licznymi przedstawicielami polskiego i zagranicznego 
kina m.in.: Colina Farrella, Tomasza Kota, Richarda Jenkinsa, Rose McGowan.  

15 urodziny portalu Stopklatka.pl 

Portal Stopklatka.pl powstał w 1996 roku, początkowo jako strona internetowa audycji radiowej o tym 
samym tytule. Z czasem przekształcił się w oddzielny byt funkcjonujący pod własnym adresem 
domenowym. 

Począwszy od 15 kwietnia ruszyły pierwsze z wielu konkursów Stopklatki, w związku z 15-leciem Portalu. 
Spółka z przyjemnością informuje, że portal został oceniony przez niezależne źródła jako jeden z 
najważniejszych portali filmowych w Polsce. W związku z rocznicą Stopklatka  przygotowała szereg 
konkursów, które ogłaszane będą przez kilka kolejnych miesięcy bieżącego roku. 

 Wokół 15. urodzin Stopklatki miały miejsce w kwietniu także działania redakcyjne oraz odbył się debiut 
pisarza science-fiction Łukasza Orbitowskiego. Równolegle przeprowadzono szereg działao 
promocyjnych i patronackich do takich wydarzeo jak: Festiwal Filmów Kultowych, Krakowski Festiwal 
Filmowy, 80. Urodziny Krzysztofa Komedy, Kino na Granicy, Festiwal Filmów Niezwykłych, Festiwal 
Animator, oraz filmów: "Milion dolarów”, "Jaskinia zapomnianych snów", "Wszystko". 

Marketing, sprzedaż 

W kwietniu Stopklatka S.A. pełniła rolę patrona medialnego dla 35 wydarzeo, wśród których 
najważniejsze Spółka wymienia poniżej: 

A. festiwale, przeglądy, targi 

 Patronaty nad Maratonami Filmowymi, Nocami Filmowymi i innymi imprezami specjalnymi 
organizowanymi przez Multikino, 

 Polskie Nagrody Filmowe Orły 2011, 

 Lech Majewski / Retrospektywa, 

 Targi “Poznao Media Expo” 2011, 

 Targi „Film Foto Video” 2011, 

 Festiwal „Philips CinemaMundi im. Zygmunta Kałużyoskiego”, 

 Festiwal „4.Przegląd Kinematografii Europejskiej – Kanon 2011”, 

 Festiwal  Nowego Filmu Polskiego „Filmland Polen”, 

 Festiwal V Lubelska Gala Filmu Niezależnego „Złote Mrówkojady 2011", 

 Przegląd „AFD MovieWro 2011”, 

 Konkurs "I, CULTURE", 

B. filmy 

 Film/Akcja specjalna „The Razors”, 

 Film „Żona doskonała” – Gutek Film,  

 Film „Made in Poland” – Epelpol, 

 Film „Miss Kicky” – Spectator, 

 Film “Młyn i krzyż” – ITI Cinema, 

 Film „Grek Zorba” – Vivarto, 

 Film „Wszystko” – Spectator, 

 Film „Niedokooczony film” – Against Gravity, 



Prace projektantów i programistów 

W kwietniu prowadzone były następujące prace rozwojowe w Portalu, które obejmowały: 

 udostępnienie poszerzonego katalogu filmów i osób, 

 na podstronach filmów i osób udostępnione zostały informacje dotyczące wyników głosowania 
na daną osobę czy film przez zarejestrowanych znajomych użytkownika portalu, 

 na stronie danego filmu, po rozwinięciu obsady i twórców udostępnione zostały prezentacje 
zdjęd większych niż miniatury, 

 w sekcji multimedia udostępniono tzw. poczekalnię zdjęd do opisania przez użytkowników 
portalu (tzw. poczekalnia pinezek), 

 modernizację mechanizmów komunikacji serwerów produkcyjnych z serwerami bazodanowymi  

 opracowanie nowej strony profilu użytkownika, 

 zmiany w serwisie mobilnym m.stopklatka.pl. 

Ponadto na potrzeby klientów Spółki zaprojektowano i wykonano serwisy www: 

 filmu „Puzzle” – Gutek Film, 

 filmu „Melancholia” – Gutek Film.  

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 maju br. przypada termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2011 roku. W czerwcu br. spółka 
opublikuje raport miesięczny za maj 2011 (w dniu 14.06.2011).  

Ponadto Spółka planuje zwołanie w najbliższym czasie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. Stosowne ogłoszenie o zwołaniu WZA 
Spółka opublikuje w formie raportów EBI i ESPI oraz informacji na stronie internetowej. 

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: 

Adam Bortnik – Prezes Zarządu 


