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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 listopad 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 (Komentarz Zarządu).

Pozytywny wpływ na przyszłą sytuację finansową Stopklatka S.A. będzie miała planowana współpraca

Emitenta w zakresie pozyskiwania reklam dla kanału Stopklatka TV ze spółką Polsat Media Biuro Reklamy

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.  k.  ("Polsat  Media"),  o  czym  Zarząd  Stopklatka  S.A.

zawiadamiał 3 grudnia 2013 r. w raporcie bieżącym EBI nr 39/2013.

O zawarciu umowy z Polsat Media Spółka poinformuje raportem bieżącym. 

Kanał Stopklatka TV zostanie uruchomiony najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2014 r. 

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

RAPORTY EBI:

Data Rodzaj Numer Temat raportu

14.11.2013 Bieżący 36/2013 Raport miesięczny za październik 2013 r.

14.11.2013 Okresowy – 

kwartalny

37/2013 Raport kwartalny za trzeci kwartał 2013 r.
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27.11.2013 Bieżący 38/2013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na 

dzień 23 grudnia 2013 r.

RAPORTY ESPI:

Data Rodzaj Numer Temat raportu

27.11.2013 Bieżący 14/2013 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Stopklatka S.A. na 

dzień 23 grudnia 2013 r.

29.11.2013 Bieżący 15/2013 Transakcja sprzedaży akcji Stopklatka S.A. przez 

podmiot blisko związany z członkiem rady 

nadzorczej S.A.

29.11.2013 Bieżący 16/2013 Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez osobę

mającą stały dostęp do informacji poufnych

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 listopadzie
2013 roku.

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

Działania zespołu redakcyjnego:

W  analizowanym  okresie  redakcja  Stopklatka.pl  („Portal”)  zamieściła  recenzje  wszystkich  filmów

kinowych oraz najważniejszych tytułów z rynku DVD i Blu-Ray, których premiery odbyły się w listopadzie

2013 roku.

Na łamach portalu opublikowane zostały wywiady z takimi osobami, jak:

- Chuck Lorre, producentem seriali: "Dharma i Greg", "Dwa i pół", "Teoria wielkiego podrywu" oraz

„Mamuśka",

- europoseł Marek Migalski, o postrzeganiu polskiego kina w UE i w Brukseli,

- reżyser Lech Majewski, przy okazji premiery boxu DVD „Lech Majewski: kolekcja”,

- aktor Łukasz Simlat,

- Krzysztof Ibisz, o przyszłości kanałów telewizyjnych,

- Brian Austin Green, niegdyś gwiazdorem „Beverly Hills 90210”, obecnie występującym w serialu 

„Jeden gniewny Charlie”,

- Joanna Orleańska, o jej roli w filmie „Zbliżenia”,

- Jonathan Nolan, o kulisach produkcji filmu „Interstellar”,

- Daniel Olbrychski, o jego roli w światowej produkcji „Reykjavik” oraz o polskim kinie.
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Ponadto redakcja Stopklatki w listopadzie br. opublikowała relacje z następujących festiwali filmowych:

- Camerimage,

- Sputnik nad Polską.

Działania zespołu marketingowego i PR:

W raportowanym miesiącu Stopklatka S.A. była patronem medialnym:

- festiwali:

• 21. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage,

• Black Bear Filmfest. Bój się dobrze!,

• Etiuda &Anima,

• OFF Cinema,

• Sputnik nad Polską,

• Pięć Smaków,

• Niewinni Czarodzieje,

- wydawnictw DVD:

• Filmy Andrzeja Wajdy,

- wydarzeń:

• 11. Edycja Nocy Reklamożerców.

Prace projektantów i programistów:

W raportowanym okresie prowadzone były prace programistyczne:

- dla klientów zewnętrznych: 

• Camerimage, Muranow, PNF, Pionier, SAFT,

- dla klientów z Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A.: 

• rozpoczęcie II etapu prac nad stroną Cyfrowego Repozytorium Filmowego,

• dodanie kolejnych funkcjonalności do strony kanału Kino Polska,

- związane z kanałem StopklatkaTV:

• przygotowanie i wdrożenie wizytówki strony kanału,
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- dla portalu Stopklatka.pl:

• konkursowa podstrona i oprawa BBC Entertaiment,

• oprogramowanie nowych form reklamowych na stronie,

• zmiany funkcjonalne na stronie.

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.

23 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ul.  Puławskiej 435 A odbędzie się Nadzwyczajne

Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Stopklatka  S.A.  Ogłoszenie  o  zwołaniu  niniejszego  Walnego

Zgromadzenia wraz z projektami uchwał zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 27 listopada

2013  r.  raportem  bieżącym  ESPI  nr  14/2013  oraz  raportem  bieżącym  EBI  nr  38/2013,  a  także  jest

dostępne na stronie internetowej Emitenta: www.stopklatka-sa.pl.

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 stycznia 2014 r. Emitent przekaże raport miesięczny za grudzień 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

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu
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