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RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2012 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 maj 2012 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 - czerwiec 2012 (Komentarz Zarządu). 

4 czerwca 2012 r. miała miejsce transakcja sprzedaży spółki Grupa Onet SA pomiędzy TVN SA oraz Ringer 
Axel Springer Media AG. Grupa Onet SA jest wydawcą portalu Onet.pl, w skład którego wchodzi serwis 
filmowy film.onet.pl o profilu konkurencyjnym w stosunku do prowadzonego przez Emitenta portalu 
Stopklatka.pl. Zmiana właściciela portalu Onet.pl może w dłuższej perspektywie pociągnąć za sobą 
zmiany w strategii dotyczącej wydawanego portalu. 

 

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

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

14.06.2012  

 

Bieżący 19/2012 
Raport miesięczny za maj 2012 r. 

 

28.06.2012  

 

Bieżący  20/2012 
Podpisanie umowy o współpracy z Concerto S.A. 

 

28.06.2012  

 

Bieżący 21/2012 Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stopklatka S.A. 

28.06.2012  

 

Bieżący 22/2012 
Wybór biegłego rewidenta Stopklatka S.A. 

http://www.stopklatka-sa.pl/relacje-inwestorskie/wiadomosci-dla-inwestorow/raport-miesieczny-za-maj-2012-r,25888
http://www.stopklatka-sa.pl/relacje-inwestorskie/wiadomosci-dla-inwestorow/podpisanie-umowy-o-wspolpracy-z-concerto-sa,25892
http://www.stopklatka-sa.pl/relacje-inwestorskie/wiadomosci-dla-inwestorow/zmiana-na-stanowisku-prezesa-zarzadu-stopklatka-sa,25890
http://www.stopklatka-sa.pl/relacje-inwestorskie/wiadomosci-dla-inwestorow/wybor-bieglego-rewidenta-stopklatka-sa,25891
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RAPORTY ESPI:  

W raportowanym okresie Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

 

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

W okresie objętym raportem Spółka prowadziła działania w zakresie: 

 obsługi redakcyjnej oraz relacji z przeglądów i wydarzeń kulturalnych, 

 patronatów medialnych dla  wydarzeń kinowych i imprez specjalnych, 

 kontynuacji prac projektowo-programistycznych w portalu Stopklatka.pl (dalej Portal). 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis działań prowadzonych w raportowanym miesiącu.   
 
W czerwcu 2012 r. najważniejszymi wydarzeniami w działalności Stopklatki było: 
- rozpoczęcie współpracy z Radiem Zet,  
- wdrożenie nowej podstrony „Perły Starego Kina”,  
- afiliacja DVDRoller do grupy mediowej Emitenta. 

Emitent został partnerem programu filmowego „KinoZETka” emitowanego na antenie Radia Zet, a na 
Portalu została zamieszczona specjalna podstrona z wyborem aktualnych wywiadów filmowych w wersji 
audio, przeprowadzonych przez dziennikarzy Radia ZET. Specjalnie dla internautów został również 
zaimplementowany w serwisie player Radia ZET, ze specjalnie dobranymi muzycznymi kanałami 
tematycznymi, w tym z piosenkami i muzyką filmową. Player pozwala użytkownikom na słuchanie stacji 
online. Wiadomości kulturalne Radia ZET dostępne w serwisie Radiozet.pl zostały wzbogacone 
o informacje na temat wybranych filmów, a słuchaczom został udostępniony kontent z Portalu. 

W nowym dziale „Perły Starego Kina” Emitent prezentuje  najciekawsze, pełnometrażowe polskie filmy 
nakręcone przed wojną. wszyscy użytkownicy Portalu mogą w dowolnym czasie obejrzeć 13 
wyselekcjonowanych filmów i przenieść się w lata okresu międzywojennego. Wśród propozycji znajdują 
się tak uznane tytuły, jak: „Manewry miłosne”, „Jego ekscelencja subiekt”, „Książątko”, „Paweł i Gaweł”. 
 

Dzięki afiliacji dvdroller.pl do grupy mediowej Emitenta użytkownicy Portalu mogą korzystać z nowej 
funkcjonalności - INTERNETOWEJ GIEŁDY FILMOWEJ. Giełda powstała dla ludzi, którzy pasjonują się 
filmem, dla tych którzy cenią jakość obrazu i dźwięku, dla kolekcjonerów i nie tylko.  Można na niej 
bezpłatnie wymienić się filmami na DVD i Blu-ray.  

Wszystkim powyższym działaniom towarzyszyły kampanie skoncentrowane na promocji. 
 

Działania zespołu redakcyjnego: 

W czerwcu br. redakcja Stopklatki prowadziła działania wokół następujących wydarzeń filmowych: 
- projekt filmu dokumentalnego Moje 89 Pokolenie, 
- Festiwal Transatlantyk, 
- Przegląd Kino Letnie w Warszawie, 
- Festiwal Animator, 
- Festiwal Wakacyjne Kadry, 
- Festiwal Lubuskie Lato Filmowe wraz z codziennymi relacjami, 
- Orange Kino Letnie. 

 

http://www.radiozet.pl/
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Redakcja przeprowadziła i opublikowała wiele wywiadów, wśród nich wywiady z takimi osobowościami 
jak: Cameron Diaz, Glen Hansard, Kevin Macdonald, Idris Elba, Marcin Koszałka, Cezary Harasimowicz. 

 

W czerwcu przez Redakcję zostały napisane i opublikowane materiały w postaci: 
- dwuczęściowego przewodnika na temat letnich festiwali filmowych, 
- artykułu poświęconego premierom lata w polskich kinach, 
- artykułu o tematyce ciąży w kinie - autorstwa pisarki Joanny Woźniczko-Czeczott, 
- artykułu o filmie "Chwała dziwkom". 

Ponadto Redakcja opublikowała kolejne odcinki komiksu "The Movie", w tym specjalny odcinek 
przygotowany  na Euro 2012. 

Redakcja wsparła działaniami inicjatywy działów marketingu i społeczności. W czerwcu w Stopklatce 
pojawiło się niemalże 700 informacji z kraju i zagranicy. Redakcja zamieściła recenzje wszystkich filmów 
kinowych wchodzących do kin w danym miesiącu i wielu filmów wydanych na DVD/Blu-ray. 

Do grona współpracujących ze Stopklatką dziennikarzy dołączyli: Anna Tatarska, Kamil Śmiałkowski, 
Joanna Ozdobińska (Nowy Jork), Jacek Wakar.  

 

Działania zespołu marketingowego i PR: 

W czerwcu 2012 r. na Portalu oraz w mediach zewnętrznych były prowadzone szerokie działania 
promocyjne trzech kluczowych projektów: 
- współpracy z Radiem Zet,  
- wdrożenia nowej podstrony „Perły Starego Kina”,  
- afiliacji DVDRoller do Stopklatki. 

 

W czerwcu br. Portal sprawował pieczę nad kilkunastoma wydarzeniami, wśród których najważniejsze 
patronaty Spółka wymienia poniżej: 

• Noc Kina w Multikinie - patronat nad wydarzeniem 
Całonocna impreza filmowa, w trakcie której można oglądać najciekawsze filmy z ostatnich lat. 
Podczas Nocy Kina jeden bilet upoważnia do przemieszczania się między wszystkimi salami oraz 
kinami. 

• 5. Festiwal Reżyserii Filmowej w Świdnicy - patronat nad festiwalem 
Główne cele festiwalu to wprowadzenie widza w świat sztuki reżyserii i edukacja filmowa 
młodzieży. Festiwal ten jest  niecodziennym wydarzeniem kulturalnym dającym możliwość 
konfrontacji z mistrzami kina. Festiwal pełni także funkcję edukacyjną: uczy kina, przypomina 
klasykę, prezentuje polskie filmy w kontekście dokonań zagranicznych twórców, pokazuje efekty 
warsztatu reżyserskiego na najwyższym poziomie.  

• Galeria Filmu - patronat nad wydarzeniem w Muzeum Narodowym w Krakowie 
Galeria Filmu to zainicjowane w 2010 roku działanie towarzyszące Galerii Sztuki Polskiej XX wieku 
Muzeum Narodowego w Krakowie, które poprzez odwołanie do medium filmowego, poszerza 
możliwość aktywnego poznawania sztuk wizualnych. Galeria Filmu ułatwia zrozumienie 
współczesnych trendów w badaniach aktualnych działań artystycznych i filmowych, przybliża 
kontekst praktyk zarówno artystów wizualnych jak i twórców filmowych oraz wskazuje na różne 
sposoby odbioru sztuki. 

 Chwała dziwkom - patronat nad filmem  
Trzy kraje, trzy języki, trzy religie i jedna, najstarsza profesja świata – prostytucja. W Tajlandii 
prostytutki czekają na klientów - mizdrzą się, jakby brały udział w konkursie na miss prostytutek. 
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Mocny i przygnębiający dokument, który porównuje uprawianie najstarszego na świecie zawodu 
w różnych miejscach. 

 

Prace projektantów i programistów: 

W raportowanym okresie w dalszym ciągu prowadzone były prace przygotowawcze związane 
z budowaną platformą internetową, na którą w przyszłości przeniesiony zostanie Portal oraz  
z afiliacją dvdroller.pl do Stopklatki.  

W czerwcu 2012 r. zespół projektowo-programistyczny pracował również nad bieżącymi zagadnieniami 
związanymi z realizacją potrzeb Portalu, w tym uruchomieniem nowego działu, wdrożeniem nowych 
technologii (player).  

 

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 opublikowanym harmonogramem Spółka przekaże do publicznej informacji w dniu 14 lipca 
raport miesięczny. 

 

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: 

Piotr Olak  - Prezes Zarządu 


