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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 19 marca 

2012 r., umowy z DISH Network L.L.C. („Dish Network”, „Platforma”) – liderem wśród 

amerykańskich platform satelitarnych. 

 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Kino Polska TV S.A. na rzecz Dish Network praw do 

transmisji kanałów Kino Polska International i Kino Polska Muzyka na terytorium Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

 

Dodatkowo, umowa ta określa warunki współpracy w obszarze usług Video on Demand. 

 

Kino Polska International to nowy program w portfolio Spółki, który ma za zadanie kontynuację 

misji programowej Telewizji Kino Polska. Kanał będzie nadawany w języku polskim. Jego 

głównym adresatem jest Polonia.  

 

Realizując postanowienia niniejszej umowy, Dish Network udostępni klientom programy Kino 

Polska International oraz Kino Polska Muzyka w ramach miesięcznego abonamentu a-la-carte 

bądź też w dowolnym pakiecie, znajdującym się w ofercie Platformy. 

 

Każdy z obydwu kanałów gwarantuje w swojej ramówce 12 minut czasu reklamowego na 

godzinę, z czego 2 minuty będą pozostawały do dyspozycji Dish Network, a 10 minut zostanie 

wykorzystane przez Spółkę. 

 

Wynagrodzenie Kino Polska TV S.A. z tytułu niniejszej umowy będzie w każdym kolejnym 

miesiącu wyliczane w oparciu o aktualną liczbę abonentów. 

 

Umowa została zawarta na 3 lata, z możliwością automatycznego przedłużenia na okres 

kolejnych 2 lat.  

 

W umowie nie ma zastrzeżeń warunku lub terminu. Nie zawiera ona także postanowień 

dotyczących kar umownych, które mogą przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości 

umowy lub wyrażoną w złotych równowartość 200 000 euro. 

 



Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej szacowana wartość może 

przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki, tj. kwotę 4 mln zł. 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2009 r. 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. Nr184, poz. 1539, z późn. zm.). 
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