
Raport bieżący nr 13/2013 

 

Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A. 

 

Data sporządzenia raportu: 13 marca 2013 r. 

 

Temat: Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta 

 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od spółki KPTV 

Media Sp. z o.o. („KPTV Media”) – podmiotu w 100% zależnego od Emitenta o podpisaniu w dniu 

13 marca 2013 r. umowy z Filmbox International Ltd. (poprzednia nazwa SPI TV Ltd.). 

 

Na podstawie przedmiotowej umowy strony ustaliły zasady i warunki przesyłu sygnału programów 

należących do Filmbox International Ltd. („Programy”, „Kanały”) przez KPTV Media.  

Zgodnie z niniejszym porozumieniem KPTV Media zobowiązana jest do rozpowszechniania 

sygnału Programów z siedziby KPTV Media do właściwych punktów nadawania lub odbioru 

sygnału, w tym do transponderów satelitów telekomunikacyjnych, a także do wykonywania innych 

technicznych czynności określonych w umowie.  

 

Usługi świadczone przez KPTV Media wymagać będą współpracy z firmami telekomunikacyjnymi  

i innymi dostawcami usług - na co Filmbox International Ltd. wyraziła zgodę. Filmbox International 

Ltd. posiada właściwe licencje na rozprowadzanie swoich Programów i zobowiązała się do 

utrzymania stosownych licencji oraz zezwoleń przez cały okres trwania umowy.  

 

Dodatkowo zgodnie z umową Filmbox International Ltd. ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

KPTV Media za szkody jakie mogłyby być wyrządzone w związku z brakiem licencji lub 

naruszeniem praw autorskich lub innych przez Filmbox International Ltd.  

 

Filmbox International Ltd. zobowiązana jest do dostarczenia do KPTV Media materiałów 

emisyjnych nie później niż na 3 dni przed emisją w formie i o parametrach uzgodnionych przez 

strony. KPTV Media zaś zobowiązana jest do nadawania sygnału w sposób ciągły, nieprzerywany,  

o jakości przyjętej dla tego rodzaju Programów.  

 

Z tytułu świadczonych usług KPTV Media otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne  

w wysokości poniesionych kosztów w związku z przesyłem sygnału Kanałów powiększonych  

o ustaloną marżę. 

 

Umowa została zawarta na czas określony 5 lat. W przypadku braku wypowiedzenia jej na 6 

miesięcy przed jej wygaśnięciem ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny 5 letni okres. 



KPTV Media przysługuje prawo rozwiązania umowy za 90 dniowym okresem wypowiedzenia  

w każdym momencie trwania umowy.   

 

W niniejszej umowie  nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku lub terminu.  

Nie zawiera ona również postanowień dotyczących kar umownych, które mogą przekroczyć 

równowartość co najmniej 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość 200 000 

euro. 

 

Jako kryterium uznania niniejszego porozumienia za znaczące przyjęto fakt, że łączna szacowana 

wartość umowy w okresie przewidywanego obowiązywania może przekroczyć 10% kapitałów 

własnych Kino Polska TV S.A. 

 

Zawarcie powyższej umowy związane jest z optymalizacją strukturalną funkcjonowania  

Kino Polska TV S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej. 

 

Jednocześnie Emitent oświadcza, iż umowa przesyłu sygnału Kanałów z rodziny FilmBox zawarta 

w dniu 1 września 2010 r. (okres obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.) pomiędzy Kino Polska  

TV S.A. a SPI TV Ltd. (nowa nazwa: „Filmbox International Ltd.) nadal pozostaje w mocy.  

Na podstawie niniejszej umowy Kino Polska TV S.A. świadczyła będzie usługi przesyłu sygnału 

Kanałów na rzecz Filmbox International Ltd. uzupełniające działania KPTV Media w tym zakresie. 

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). 
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