Warszawa, 22 kwietnia 2011r.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Z prawdziwą satysfakcją przekazujemy Państwu pierwszy roczny raport Kino Polska TV S.A., który
podsumowuje działalność spółki w roku 2010.
Ubiegły rok był przełomowy w historii naszej działalności. W lipcu 2010 roku Zgromadzenie
Wspólników Kino Polska TV Sp. z o.o. podjęło uchwałę o przekształceniu jej w spółkę akcyjną.
W kwietniu 2011 roku miał miejsce debiut Kino Polska TV S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
W dalszym ciągu prowadziliśmy intensywne działania w ramach budowania pozycji czołowego gracza
na rynku płatnej telewizji tematycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Podobnie jak w latach
poprzednich
zajmowaliśmy
się
produkcją
kanałów
telewizyjnych .
W naszym portfolio znajdują się obecnie cztery kanały z rodziny FilmBox (FilmBox, FilmBox Extra,
FilmBox HD i FilmBox Family) oraz Telewizja Kino Polska. Zgodnie z badaniami Nielsen Audience
Measurement stacja ta na przestrzeni całego 2010 roku zajmowała drugie miejsce w rankingach
oglądalności kanałów filmowych.
W ubiegłym roku portfolio Kino Polska TV S.A. wzbogaciło się o kanały z rodziny FilmBox,
produkowane na rynek czeski, słowacki, rumuński i węgierski. W Polsce rozpoczęliśmy dostarczanie
kontentu filmowego do podmiotów świadczących usługi VOD. Z końcem roku 2010 staliśmy się też
większościowym udziałowcem firmy Stopklatka S.A., która prowadzi najstarszy polski portal
informacyjny o tematyce filmowej – Stopklatka.pl. W tej chwili serwis ten idealnie uzupełnia ofertę
Kino
Polska
TV
S.A.,
budowaną
w
oparciu
o
kompetencje
w zakresie wiedzy o filmie i rynku mediów.
Dbałość o wysoki poziom naszych programów przełożyła się na uznanie widzów. Wyrazem tego była
Telekamera dla najlepszego kanału filmowego, przyznana Telewizji Kino Polska przez czytelników
„Tele Tygodnia”.
Z sukcesami kontynuowaliśmy nasze działania na polu produkcji filmowej. Koprodukowana przez
spółkę „Prosta historia o miłości” Arkadiusza Jakubika zdobyła Grand Prix w Konkursie Kina
Niezależnego na 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a film krótkometrażowy
Katarzyny Klimkiewicz „Hanoi-Warszawa” – prestiżową Europejską Nagrodę Filmową EFA. Otrzymał
on również Grand Prix na Quest Europe, nagrodę za Najlepszy Film w sekcji Młodych Filmowców na
Batumi Arthouse Film Festival w Gruzji, Nagrodę Specjalną na Festiwalu w Cottbus i Pierwszą
Nagrodę „Alcine” w Konkursie Europejskim w Hiszpanii.
Rok 2010 przyniósł nam także prestiżowe wyróżnienia ze strony branży mediowej. Jednym
z nich była Hot Bird TV Award, nazywana satelitarnym Oscarem. Już po raz drugi przyznano ją
Telewizji Kino Polska w kategorii „Kanał filmowy”. Z kolei Wydawnictwo DVD Telewizji Kina
Polska wyróżnione zostało za dystrybucję polskich filmów Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej.
Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju przyniosła nam wymierne efekty. Zysk netto Kino
Polska TV S.A. w roku 2009 wyniósł 6,074 mln zł, natomiast w roku 2010 wzrósł
o 48,44%, osiągając 9,017 mln zł. Marża EBITDA w roku 2010 wyniosła 13,7 mln zł.
W opinii Zarządu rok 2011 będzie kontynuacją intensywnego rozwoju spółki. Środki pozyskane

z emisji akcji serii B umożliwią nam poszerzenie oferty programowej, zakup infrastruktury technicznej
i rozwój działań w zakresie produkcji filmowej.
Do stojących przed nami wyzwań przystępujemy z wysoko wykwalifikowanym zespołem
menadżerów oraz jasną wizją dalszej integracji naszego modelu biznesowego. W dalszym ciągu
jednym z naszych najcenniejszych aktywów pozostaje pasja do kina, która od początku była motorem
rozwoju spółki i w ciągu zaledwie 8 lat uczyniła z niej prężną firmę, działającą na międzynarodowym
rynku mediów.
Jesteśmy przekonani, że rozwijanie tego potencjału przyczyni się do wzrostu wartości spółki dla
naszych Inwestorów i Akcjonariuszy.
Z poważaniem,

Piotr Reisch
Prezes Zarządu Kino Polska TV S.A.

