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RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 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 lipiec 
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 – lipiec  2013 (Komentarz Zarządu). 

W miesiącu lipcu 2013 r. nie miały miejsca żadne zdarzenia mające istotny wpływ na przyszłą kondycję 
finansową Emitenta. 

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

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

08.07.2013 Bieżący 28/2013 Raport miesięczny za czerwiec 2013 r. 

RAPORTY ESPI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

02.07.2013 Bieżący 

 

6/2013  

 

Lista Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A.  
w dniu 27 czerwca 2013 roku. 
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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 lipcu 
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 lipcu 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 - Brucem Willisem. 

Ponadto redakcja opublikowała wywiady, m.in z: 
- Anną Muchą, 
- Joanną Kos-Krauze, 
- Juliuszem Machulskim, 
- Rinko Kakuchi (gwiazdą „Pacific Rim”), 
- Bogdanem Zdrojewskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
W lipcu zostały również zamieszczone wideowywiady przeprowadzone w Londynie z gwiazdami  
i twórcami filmu „Pacific Rim”: Charliem Hunnamem, Idrisem Elbą, Burnem Gormanem, Charliem Dayem 
i reżyserem Guillermo del Toro a także z twórcą filmu „Był sobie dzieciak” Leszkiem Wosiewiczem. 
 
Dodatkowo w analizowanym miesiącu Stopklatka nawiązała współpracę z serwisem esensja.pl. 
Współpraca dotyczy wymiany treści i wspólnego pozyskiwania partnerów na rynku reklamowym. 
Jednocześnie powstała nowa domena o nazwie esensja.stopklatka.pl. 

Działania zespołu marketingowego i PR: 

W lipcu 2013 roku Stopklatka S.A. sprawowała pieczę nad kilkoma wydarzeniami, były to m.in.: 
 

 Dąbskie Wieczory Filmowe – patronat nad festiwalem 

Dąbskie Wieczory Filmowe to prezentacje i spotkania filmowe w wakacyjnych warunkach, na plaży 
nad czwartym co do wielkości jeziorem w Polsce. Takie połączenie sprzyja budowaniu wyjątkowej 
atmosfery, a światła miasta po drugiej stronie jeziora stwarzają dodatkowe poczucie oderwania od 
codzienności. 

W ciągu kilku lat istnienia uzyskały one rangę jednego z najciekawszych przedsięwzięć kulturalnych 
Szczecina i na stałe wpisały się w jego letnią ofertę adresowaną do mieszkańców i turystów. 

 Wakacyjne Kadry – patronat nad festiwalem 

W ramach przeglądu filmowego Wakacyjne Kadry, codziennie od rana do północy, można było 
oglądać ruchome obrazy w pięciu punktach Cieszyna: w kinie „Piast", w COK-u „Dom Narodowy",  
w Teatrze im. A. Mickiewicza, na Uniwersytecie Śląskim oraz na Rynku, gdzie odbywały się nocne 
projekcje plenerowe. 

 Lubuskie Lato filmowe – patronat nad festiwalem 

Najstarszy festiwal filmowy w Polsce. Jest organizowany w pięknej lubuskiej miejscowości wśród 
lasów i jezior, od lat także promuje spotkania publiczności z twórcami kina artystycznego  
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w atmosferze nieskrępowanej dyskusji. W tym roku do Łagowa przyjechali między innymi: Marian 
Dziędziel, Marcel Łoziński, Andrzej Jakimowski, Jacek Bławut, Sławomir Fabicki i Leszek Dawid. 

 Patronat  medialny nad konkursem „Nakręć recenzję”, organizatorem którego  jest 

Telekomunikacja Polska S.A. 

 Patronat medialny nad filmem DVD „Baczyński”. 

 

Komunikaty prasowe wysłane przez Emitenta w lipcu 2013 roku:  

 Stopklatka News "W autobusie, na kawce, w potrzebie”, 

 Minister Zdrojewski dla Stopklatki: mogliby mnie zagrać De Niro i Więckiewicz, 

 Johnny Depp dla Stopklatki: kryzys wieku średniego przerabiałem jak miałem 20 lat, 

 Stopklatka.pl i Esensja.pl podejmują współpracę. 
 

Newslettery specjalne wysłane przez Emitenta w lipcu 2013 roku:  

 „Jeździec znikąd”, 

 „Był sobie dzieciak” – zapraszamy do kin. 

Prace projektantów i programistów: 

W lipcu 2013 roku prowadzone były następujące prace programistyczne: 
 
1.  Projekty stron www: 

 Strony na potrzeby Stopklatki, m.in. nowa strona Yoli Czaderskiej-Hayek, 

 Strony na potrzeby Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A., m.in. dla Cyfrowego Repozytorium 
Filmowego. 

 
2. Administracja serwerami: 

 Konfiguracja i zabezpieczenia serwera MCL, 

 Konfiguracja serwera do backupów. 
  
3.  Exporty: 

 Optymalizacja exportu wydarzeń. 
  
4.  Bieżąca obsługa klientów:  

 Gutek Film, Sieć Kin Studyjnych, Camerimage, Muranów, Manana, ZAPA. 
 
5.  Prace działu rozwoju produktu: 

 Programowanie nowych stron www dla Kino Polska TV S.A., 

 Programowanie nowej strony dla Cyfrowego Repozytorium Filmowego, 

 Aplikacja Stopklatka News: zakończenie prac rozwojowych dla wersji 1.0 aplikacji, 

 Aplikacja festiwalowa: opracowanie założeń, 

 Zebranie i monitorowanie prac pozycjonujących serwis Stopklatka.pl. 
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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 września 2013 r. Emitent przekaże raport miesięczny za sierpień 2013 r. 

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku zostanie opublikowany zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
tj. 14 sierpnia 2013 r.  

 
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 

 

 


