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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2011 roku zawarty 

został Aneks do Umowy z dn. 1 września 2010 r. („Umowa”), pomiędzy Kino Polska TV S.A.  

a Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej „Canal +”). Umowa z dnia  

1 września 2010 r. została opisana w Prospekcie Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez 

Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r.  

 

Przedmiotem Aneksu jest określenie zasad i warunków, zgodnie z którymi Canal + udostępni na 

rzecz Spółki odpowiednią pojemność satelitarną na potrzeby transmisji sygnału programu 

telewizyjnego Kino Polska Muzyka i świadczyć będzie na jego rzecz usługę transmisji („Usługa”) 

sygnału tegoż programu. W zakres Usługi wchodzi także kodowanie sygnału programu 

telewizyjnego Kino Polska Muzyka w innych systemach kodowania niż stosowany przez Canal + 

Cyfrowy. Aneks nie wprowadza jakichkolwiek postanowień, które odbiegają od powszechnie 

stosowanych na tym rynku.  

 

Na mocy Umowy z dnia 10 września 2010 r. Canal + świadczył wyżej wymienione Usługi na 

potrzeby programów FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox HD, do których, zgodnie  

z postanowieniami Aneksu dołączył również program Kino Polska Muzyka. 

 

Z tytułu świadczenia Usługi, Canal + przysługiwać będzie comiesięczne wynagrodzenie. 

 

Na podstawie Aneksu nie zostały wprowadzone do umowy z dnia 10 września 2010 r. 

jakiekolwiek kary umowne. Aneks nie zawiera również żadnych warunków lub terminów 

ograniczających jego wejście w życie. 

  

Wartość usług świadczonych wynikających z Aneksu może przekroczyć 10 % kapitałów własnych 

Kino Polska TV S.A. w okresie obowiązywania anektowanej Umowy.  

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. i pozostaje w mocy do dnia 1 stycznia 

2014 r. 

 

 

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. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.). 
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