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Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu
o postanowienia Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na
NewConnect” niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień
2013 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 - kwiecień 2013 (Komentarz Zarządu).
Podpisanie umowy z Evolution Media Net Sp. z o. o.
W dniu 11 kwietnia 2013 roku Emitent podpisał umowę o współpracy z firmą Evolution Media
Net Sp. z o. o. Umowa dotyczy sprzedaży powierzchni reklamowej w portalu filmowym Stopklatka.pl
i została zawarta na czas nieokreślony.
Evolution Media Net to sieć reklam internetowych, która realizuje swoje cele poprzez budowę silnych
kanałów tematycznych opartych na jakościowych serwisach oraz posiada szeroki wybór produktów
reklamowych i proponuje kompleksowe wsparcie wydawców.
Realizacja założeń umowy zwiększy przychody Emitenta i będzie miała pozytywny wpływ na sytuację
finansową Spółki. Szacowana wartość w okresie obowiązywania może przekroczyć kwotę 20% kapitałów
własnych w związku z powyższym Emitent uznał umowę za znaczącą.
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2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.
RAPORTY EBI:
Data

Rodzaj

Numer

Temat raportu

12.04.2013

Bieżący

18/2013

Raport miesięczny za marzec 2013 r.

12.04.2013

Bieżący

19/2013

Podpisanie umowy z Evolution Media Net Sp. z o. o.

25.04.2013

Bieżący

20/2013

Zmiana terminu publikacji
za I kwartał 2013 roku

raportu

kwartalnego

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.
Poniżej znajduje się szczegółowy opis działań Stopklatka S.A. prowadzonych w raportowanym miesiącu.
Działania zespołu redakcyjnego:
W kwietniu br. redakcja przeprowadziła relacje z festiwali „Off Plus Camera” i Festiwalu Filmów Polskich
„Wisła” w Moskwie, publikując szereg relacji i wideo wywiadów.
Ponadto redakcja opublikowała m.in. wideo wywiady z:
- Januszem Gajosem (znanym polskim aktorem, przy okazji premiery filmu „Układ zamknięty”),
- Ryszardem Bugajskim (reżyserem filmu „Układ zamknięty”),
- Urlichem Seidlem i Marią Hofstätter (gwiazdami nagrodzonego na Festiwalu w Wenecji filmu „Raj”),
- Andrzejem Jakimowskim, Tomaszem Gąssowskim, Andrzejem Bajerskim (twórcami filmu „Imagine”),
- Krzysztofem Brzezowskim (dyrektorem festiwalu „Łodzią po Wiśle”),
- Markiem Webberem (reżyserem filmu „The End of Love”),
- Johnem Rhysem-Davisem (aktorem znanym m.in. z „Władcy pierścieni”),
- Andrzejem Zaorskim (reżyserem, przy okazji premiery odrestaurowanej cyfrowo wersji filmu „Matka
królów”),
- Joanną Szczepkowską (znaną polską aktorką, przy okazji premiery odrestaurowanej cyfrowo wersji
filmu „Matka królów”).
Redakcja opublikowała także recenzje wszystkich kwietniowych premier kinowych oraz ważniejszych
premier filmów wydanych na Blu-Ray/DVD.
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Działania zespołu marketingowego i PR:
W raportowanym okresie Emitent rozpoczął współpracę z firmą Samsung, polegającą na
przeprowadzeniu na portalu Stopklatka.pl atrakcyjnego konkursu z nagrodami, a także podjął
współpracę z domem mediowym Media Com dotyczącą promocji serialu „Bates Motel”, emitowanego
na kanale 13th Street.
W raportowanym miesiącu Stopklatka S.A. sprawowała pieczę nad różnego rodzaju wydarzeniami, m.in.:
• VI Festiwal Filmów Polskich w Moskwie - patronat nad festiwalem
Festiwal Filmów Polskich „Wisła” już na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń kulturalnych Moskwy,
a jego głównym celem jest zaprezentowanie widzom rosyjskim najwybitniejszych filmów polskich.
Festiwal jest kontynuacją cyklu imprez rozpoczętych w listopadzie 2007 roku na I Festiwalu Filmów
Rosyjskich Sputnik w Polsce, w warszawskim kinie Kinoteka.
• „Reality” - patronat nad filmem
Główny bohater chce iść przez życie na skróty: przez dom Big Brothera, który natychmiast winduje
rezydentów do pozycji "celebrities". Film ten pokazuje człowieka owładniętego żądzą sławy urastającej
do wymiaru współczesnej religii.
• „Odeon felietony filmowe” - patronat nad książką
Wybór tekstów poświęconych tematyce filmowej autorstwa Stanisława Janickiego, autora cyklicznego
programu „W starym kinie”, wybitnego znawcę tematu. Książka wydana przez „BOSZ” Szymanik
i Wspólnicy spółka jawna.
• „Z Kłosem przez życie” - patronat nad książką
Publikacja ukazała się w związku z 60-leciem pracy artystycznej popularnego aktora filmowego
i teatralnego - Romana Kłosowskiego. Autorką książki wydanej przez Prószyński Media jest Jagoda
Opalińska.
Prace projektantów i programistów:
W kwietniu 2013 roku prowadzone były prace programistyczne:
- w ramach projektu Sequel:
 uruchomienie nowych miejsc reklamowych - reklama przed wejściem do serwisu,
 uruchomienie reklamy przed playerem,
 rozbudowa serwisu - uruchomienie podstron „Myślimy o TV”,
- w ramach aplikacji mobilnych prace nad:
 Stopklatka News,
 Stopklatka.TV.
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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 Pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect” do dnia
14 czerwca 2013 r. Emitent przekaże raport miesięczny za maj 2013 r.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
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