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RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2012 R. 

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (dalej Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie, 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  lipiec 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 - lipiec 2012 (Komentarz Zarządu). 

W ocenie Emitenta w lipcu 2012 r. nie zaszły szczególne, nowe wydarzenia ani nowe tendencje  
w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową oraz 
wyniki finansowe w kolejnych okresach. 

 

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

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

14.07.2012  

 

Bieżący 19/2012 
Raport miesięczny za czerwiec 2012 r. 

 

RAPORTY ESPI:  

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

05.07.2012  

 

Bieżący 09/2012 
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 
wykonanych przez Członka Rady Nadzorczej 

05.07.2012  

 

Bieżący  10/2012 
Informacja o zakupie akcji przez większościowego 
akcjonariusza 

http://www.stopklatka-sa.pl/relacje-inwestorskie/wiadomosci-dla-inwestorow/raport-miesieczny-za-maj-2012-r,25888
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05.07.2012  

 

Bieżący 11/2012 
Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot 
blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej 

05.07.2012  

 

Bieżący 12/2012 
Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot 
blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej 

 

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: 

 patronatów medialnych dla  wydarzeń kinowych i imprez specjalnych, 

 obsługi redakcyjnej oraz relacji z przeglądów i wydarzeń kulturalnych, 

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

Poniżej znajduje się szczegółowy opis działań prowadzonych w raportowanym miesiącu.   
 
W lipcu 2012 r. najważniejszym działaniem Stopklatki było przygotowania do wydarzenia specjalnego – 
Weekendu z Marilyn Monroe. 
 

Działania zespołu redakcyjnego: 

W lipcu br. Redakcja Stopklatki przeprowadziła i opublikowała wywiad z Christianem Balem (rozmowę 
przeprowadziła Yola Czaderska-Hayek). Ponadto na Portalu pojawiły się materiały o serialu "Mad Men", 
o Batmanie i jego wrogach, o "Prometeuszu" (materiał autorstwa Tomka Bagińskiego), o kinie Leosa 
Caraxa. Redakcja opublikowała także kolejne odcinki komiksu "The Movie". 

Stopklatka prowadziła działania wokół następujących wydarzeń filmowych: 

- Festiwalu Nowe Horyzonty – codzienne relacje, 
- Festiwalu Animator – codzienne relacje, 
- Festiwalu Wakacyjne Kadry – codzienne relacje, 
- Orange Kino Letnie, 
- MFF w Karlowych Warach, 
- Festiwalu Transatlantyk. 

W lipcu br. w Stopklatce zostało opublikowanych niemal 700 informacji z kraju i zagranicy, a Redakcja 
zamieściła recenzje wszystkich filmów kinowych wchodzących do kin w danym miesiącu i wielu filmów 
wydanych na DVD/Blu‐ray. 

Ponadto w lipcu Redakcja intensywnie pracowała nad przygotowaniem wydarzenia specjalnego - 
Weekendu z Marilyn Monroe. 

Działania zespołu marketingowego i PR: 

W lipcu 2012 r. praca zespołu marketingowego była głównie skierowana na odpowiednie przygotowanie 
(pozyskanie sponsorów nagród, działania promocyjne) i przeprowadzenia wydarzenia specjalnego -
Weekendu z Marilyn Monroe.  

Z końcem lipca Emitent wypowiedział umowę ArboMedia Polska Sp. z o.o - firmie zajmującej się 
sprzedażą reklam w obszarze internetu. Umowa ta została zawarta w lipcu 2010 roku. 
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W lipcu Stopklatka S.A. sprawowała pieczę nad wydarzeniami, wśród których najważniejsze patronaty 
Spółka wymienia poniżej: 

 Kręgi Sztuki – patronat nad festiwalem 
W dniach 4-8 lipca 2012 r. w Cieszynie odbyły się dwa wydarzenia artystyczne o szerokim zasięgu:  
7. edycja Festiwalu Filmowego „Wakacyjne Kadry” i 3. edycja Festiwalu Europejskich Szkół 
Artystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”. Nafestiwalach obecni byli wybitni artyści oraz miłośnicy 
sztuki nie tylko z Polski i Czech, ale również z dalszych zakątków Europy, a nawet świata. 

 Lubuskie Lato Filmowe – patronat nad festiwalem 
To najstarszy polski festiwal filmów fabularnych w Polsce. Podczas festiwalu odbyły się otwarte 
warsztaty krytyki filmowej, a na zakończenie zostały wręczone Złote, Srebrne i Brązowe Grona dla 
najlepszych obrazów ostatniego roku. 

 Animator – patronat nad festiwalem 
Na pokazach Festiwalu Animator prezentowane jest corocznie ponad 500 filmów wykonanych w 
najróżniejszych formach animacji, a pochodzących ze wszystkich kontynentów. Animator, 
obchodzący w tym roku swoje pięciolecie, niewątpliwie usadowił się na dobre na mapie 
najważniejszych festiwali filmów animowanych. 

 IV Krakow Summer Animation Days – patronat nad wydarzeniem 
Krakow Summer Animation Days to plenerowe święto animacji, podczas którego prezentowane są 
przede wszystkim festiwale animacji, firmy produkcyjne i wybitni artyści, związani z filmem 
animowanym.  
 

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 zaplanowanym na początek sierpnia wydarzeniem specjalnym – Weekendem z Marilyn Monroe.  

 

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 sierpnia 
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 


