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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 lipca 2015 r. pomiędzy  

KPTV Media Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Emitenta) oraz ITI Neovision S.A. („ITI”) 

został podpisany aneks („Aneks”) do umowy o współpracy zawartej pomiędzy Spółką  

a Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. (podmiot ten po przekształceniu w spółkę akcyjną został połączony  

z ITI Neovision S.A.) w dniu 1 września 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”).  

Na mocy trójstronnego porozumienia z dnia 17 kwietnia 2013 r., zwartego pomiędzy Emitentem, 

KPTV Media Sp. z o.o. oraz Canal + Cyfrowy S.A., prawa i obowiązki Spółki wynikające  

z przedmiotowej Umowy zostały przeniesione na KPTV Media Sp. z o.o. 

 

W Umowie zostały określone zasady i warunki, zgodnie z którymi ITI udostępnia na rzecz Emitenta 

odpowiednią pojemność satelitarną na potrzeby transmisji sygnału programów z rodziny FilmBox, 

aktualnie: FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox HD i FilmBox Action,  

a także świadczy na ich rzecz m.in. usługi transmisji.  

 

Przedmiotem niniejszego Aneksu jest między innymi uzależnienie miesięcznego, zryczałtowanego 

wynagrodzenia ITI z tytułu świadczonych usług (określonego na warunkach rynkowych) od 

standardów emisji wybranych programów telewizyjnych oraz przedłużenie okresu obowiązywania 

Umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.  

 

Aneks nie zawiera zastrzeżenia dotyczącego warunku lub terminu, jak 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 Aneksu za znaczący przyjęto fakt, że w okresie jego 

obowiązywania wartość przedmiotowej Umowy może przekroczyć 10% kapitałów własnych Kino 

Polska TV S.A. 

 

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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