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RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2014 R. 

Zarząd Stopklatka S.A. („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 Emitenta  

za luty 2014 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 (Komentarz Zarządu). 

Umowa z Colgems Productions Ltd. 

17 lutego 2014 r. Emitent zawarł umowę zakupu praw do filmów w ramach licencji z Colgems 

Productions Ltd., o czym informował w raporcie bieżącym EBI nr 10/2014. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Spółce praw do rozpowszechniania na terytorium Polski 

wskazanych w umowie tytułów filmowych ("Filmy", "Tytuły") w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji 

cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV. 

Stopklatka S.A. uprawniona jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka TV. 

Okres obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów został indywidualnie ustalony dla każdego 

z nich.  

Łączna kwota, jaką Spółka zobowiązana jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 352.000 USD 

(słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dolarów). 
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2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. 

RAPORTY EBI: 

Data Rodzaj Numer Temat raportu 

04.02.2014 Bieżący 7/2014 Rejestracja zmian Statutu Stopklatka S.A. 

13.02.2014 Okresowy/Kwartalny 8/2014 Raport kwartalny za czwarty kwartał 2013 r. 

14.02.2014 Bieżący 9/2014 Raport miesięczny za styczeń 2014 r. 

17.02.2014 Bieżący 10/2014 Nabycie istotnych aktywów 

18.02.2014 Bieżący 11/2014 Uruchomienie indywidualnej sekcji relacji 

inwestorskich na stronie www.gpwinfostrefa.pl 

 

RAPORTY ESPI: 

W raportowanym okresie Emitent nie publikował raportów ESPI. 

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 lutym 2014 

roku. 

W analizowanym okresie aktywności Spółki w głównej mierze związane były z pracami nad 

uruchomieniem kanału Stopklatka TV, którego start zaplanowano na 15 marca 2014 r. 

 

Jednocześnie podejmowane były również działania mające na celu optymalizację istniejących już 

funkcjonalności portalu Stopklatka.pl, m.in. repertuaru VOD i systemu mailingowego. 

 

Emitent świadczył także usługi technologiczne na rzecz klientów zewnętrznych. 

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 kwietnia 2014 r. Emitent przekaże raport miesięczny za marzec 2014 r.  
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Ponadto, 18 marca 2014 r. Spółka poda do publicznej wiadomości raport roczny Stopklatka S.A. za rok 

2013 (zgodnie z harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2014 przekazanym raportem EBI 

nr 1/2014). 

 

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 

Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu 

 

 


