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RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2013 R. 

Zarząd Spółki Stopklatka S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu 

o postanowienia punktu 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 czerwiec 

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 – czerwiec  2013 (Komentarz Zarządu). 

W miesiącu czerwcu 2013 r. nie miały miejsca żadne zdarzenia mające istotny wpływ na przyszłą 

kondycję finansową Emitenta. 

 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. 

W raportowanym miesiącu nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. Decyzją 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z Rady Nadzorczej odwołany został pan Piotr Olak a w jego miejsce 

powołany został pan Krzysztof Seweryn Szymański. 

 

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

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

14.06.2013 Bieżący 24/2013 Raport miesięczny za maj 2013 r. 

14.06.2013 Bieżący 25/2013 Wybór biegłego rewidenta. 
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27.06.2013 Bieżący 26/2013 Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego  

Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.  

w dniu 27 czerwca 2013 r. 

28.06.2013 Bieżący 27/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. 

RAPORTY ESPI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

24.06.2013 Bieżący 

(kancelaria DIA-S) 

5/2013  

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału  

w ZWZ Stopklatka S.A. zwołanym  

na dzień 27 czerwca 2013 r., godz. 11:00. 

 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce  
w okresie objętym raportem oraz informacje na temat bieżącej działalności Emitenta w miesiącu 
czerwcu 2013 r. 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis działań prowadzonych przez Emitenta w raportowanym miesiącu.   

Działania zespołu redakcyjnego: 

Redakcja Stopklatka.pl przygotowała recenzje wszystkich filmów wchodzących do kin w czerwcu 2013 

roku oraz recenzje ważniejszych premier DVD i Blu-Ray. 

W raportowanym miesiącu na portalu Stopklatka.pl został opublikowany wywiad Yoli Czaderskiej-Hayek 

przeprowadzony ze znanym amerykańskim aktorem - Bradleyem Cooperem. 

Ponadto redakcja opublikowała wywiady, m.in z: 

- Radosławem Sikorskim, ministrem spraw zagranicznych, pasjonatem kina, 

- Damianem Nenowem, reżyserem najbardziej oczekiwanego polskiego filmu animowanego „Jeden 

dzień życia”, 

- Christopherem Hamptonem, scenarzystą m.in. filmu "Idealne matki", zdobywcą Oscara, 

- Wojciechem Mecwaldowskim, popularnym aktorem, w związku z jego rolą w filmie "Dziewczyna  

z szafy", 

- Bodo Koxem, reżyserem filmu "Dziewczyna z szafy", 

- Caroline Goodall, aktorką wspominającą pracę nad "Listą Schindlera". 

 

W czerwcu zostały opublikowane wideowywiady i relacje wideo z: 

- reżyserem Jerzym Skolimowskim,  

- premiery wydania DVD z filmami Janusza Morgensterna, 

- reżyserem Krzysztofem Zanussim, 

- członkiem grupy Monty Pythona -  Michaelem Palinem. 
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W raportowanym miesiącu redakcja Stopklatka.pl rozpoczęła produkcję własnych formatów wideo:  

„Na gorąco”, „Premiera tygodnia”, „Z pierwszej ręki”. 

Na łamach portalu ukazały się także materiały dziennikarskie, poświęcone wielu filmowym 

zagadnieniom. Były to m.in.: 

- Festiwal Młodzi i Film w Koszalinie, 

- Festiwal Annecy, 

- branżowe spotkanie - Forum Wokół Kina, 

- kino Danny'ego Boyle'a, 

- postać Supermana, 

- serial "Czysta krew", 

- film "Grease", 

oraz ludzie kina: 

- Zack Snyder, 

- James Gandolfini, 

- Ryan Gosling. 

 

Działania zespołu marketingowego i PR: 

W raportowanym miesiącu Stopklatka S.A. sprawowała pieczę nad kilkoma wydarzeniami, były to m.in.: 

 

• Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych Imienia Profesora Henryka Kluby. Jest to najstarsza w 

Polsce impreza poświęcona kinu niezależnemu. Już ta chlubna tradycja zaświadcza o randze i prestiżu 

przedsięwzięcia, które – zachowując swoją podstawową formułę i cele – stara się rozwijać i 

wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska filmowego. Konkurs skierowany jest do twórców 

amatorów w każdym wieku, filmowców z zamiłowania, a od kilku edycji także do studentów szkół 

filmowych. Jego celem jest stymulowanie i promowanie amatorskiego ruchu filmowego oraz 

inicjatyw młodych ludzi wkraczających w obszar kina profesjonalnego. 

 

• 13. edycja Nocy Kina w Multikinie, która odbyła się 28 czerwca br. w dwudziestu ośmiu kinach na 

terenie całej Polski. W programie znalazły się hity minionego sezonu. Stopklatka.pl w ramach NOCY 

KINA przygotowała specjalną niespodziankę pod znakiem promocji „Polub Stopklatkę". Wystarczyło 

kupić bilet, polubić Stopklatkę i odebrać zestaw DVD. 

 

• Film „Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta”. 

 

• Serial „Ostre jak brzytwa”. 

 

• „Igrzyska Ognia i Stali”, które odbyły się w Warszawie w dniach 22-23.06.2013 r. 

 

• 8. edycja Filmowej Stolicy Lata. 
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• Książka „Bling Ring”, wydana przez Prószyński Media, premiera 11.06.2013r. 

 

• Premiera boxu DVD z filmami Janusza Morgensterna, wydanego przez Wydawnictwo Telewizji 

Kino Polska w serii „Arcydzieła Polskiego Kina”. 

 

• Wydawnictwa płyt DVD i Blu-Ray z kolekcji „Best of Warner Bros. 90 Rocznica”. 

 

Komunikaty prasowe wysłane przez Emitenta w czerwcu 2013 roku:  

- „Bradley Cooper specjalnie dla Stopklatki”, 

- „Minister Radosław Sikorski w specjalnym wywiadzie dla Stopklatki”, 

- „Nadciąga videorewolucja. Kto i jak zarobi na treściach video w Internecie?”. 

 

Newsletter specjalny wysłany przez Emitenta w czerwcu 2013 roku:  

- „Rozdajemy płyty!”. 

  

Pod koniec czerwca 2013 roku została wdrożona nowa aplikacja mobilna pod nazwą Stopklatka News. 

Jest to prosty w obsłudze serwis informacyjny zasilany newsami ze Stopklatki. Ma minimalistyczną, 

podporządkowaną wygodzie użytkownika formę. Aplikacja jest dostępna w na platformy Android i iOS. 

 

Prace projektantów i programistów: 

W czerwcu 2013 roku prowadzone były następujące prace programistyczne: 

 

1.   Prace dotyczące Stopklatki, m.in.: 

• Zakończenie prac rozwojowych i wdrożenie aplikacji Stopklatka News, umieszczenie aplikacji w App 

Store i Google Play, 

• Działania wspomagające HbbTV, m.in. opracowanie prezentacji demo, 

• Prace nad nowymi aplikacjami mobilnymi, 

• Działania dotyczące afiliacji nowego serwisu 

• Opracowanie i uzupełnienie danych na stronie yola.stopklatka.pl. 

 

2. Pozostałe prace, m.in. na rzecz: 

• Camerimage, 

• Sieci Kin Studyjnych, 

• Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

 

3.   Prace dla klientów z grupy SPI, m.in.: 

• Prace nad stroną Telewizji Kino Polska, 

• Prace nad stroną CRF. 
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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 punktem 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 sierpnia 2013 r. Emitent przekaże raport miesięczny za lipiec 2013 r. Raport 

za II Kwartał 2013 roku zostanie opublikowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. 14 sierpnia 

2013 roku. 

 

 

 
Podstawa prawna:  

Punkt 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 

 

 


