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Treść raportu: 

 

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

1 czerwca 2012 r., na warunkach rynkowych, umowy o współpracy („Umowa”)  

z Cyfrowym Polsatem S.A. („Cyfrowy Polsat”). 

 

Niniejsza Umowa określa warunki, na jakich Cyfrowy Polsat uzyskuje uprawnienie do 

rozprowadzania programu FightBox („Program”) na platformie cyfrowej CYFROWY 

POLSAT oraz, w przypadku uruchomienia przez Cyfrowy Polsat platformy ADSL – 

również do rozprowadzania Programu w ramach takiej platformy ADSL. 

 

Na mocy niniejszej umowy Kino Polska TV S.A. udzieliła na rzecz Cyfrowego 

Polsatu: 

 

 odpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej prawo do rozprowadzania 

Programu w systemie cyfrowym, drogą satelitarną, do indywidualnego 

odbioru bezpośredniego (DTH); 

 

 odpłatnej i niewyłącznej licencji, z prawem udzielania sublicencji, obejmującej 

prawo do włączania Programu do pakietów programowych i ich 

rozprowadzania w systemie cyfrowym za pośrednictwem sieci 

telekomunikacyjnej do indywidualnego odbioru bezpośredniego.; 

 

 odpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej prawo do udostępniania 

abonentom na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu wybranych  

i przekazanych Cyfrowemu Polsatowi przez Spółkę audycji, wchodzących  

w skład Programu, tzw. „Audycje Catchup TV”. 

 

Z tytułu wyżej opisanych licencji Cyfrowy Polsat będzie uiszczał na rzecz Spółki 

miesięczne zryczałtowane opłaty licencyjne nieodbiegające od standardów 

rynkowych. 

 

Ponadto zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Cyfrowy Polsat zobowiązuje 

się do świadczenia na rzecz Kino Polska TV S.A. usług niezbędnych do satelitarnego 

rozpowszechniania Programu, takich jak: zapewnienie miejsca na transponderze, 



świadczenie usług operatorskich stacji dosyłowej, kodowanie sygnału Programu.  

Z tytułu usług technicznych Kino Polska TV S.A. będzie uiszczać na rzecz Cyfrowego 

Polsatu miesięczne zryczałtowane opłaty licencyjne ustalone warunkach rynkowych. 

 

Rozliczenie pomiędzy Cyfrowym Polsatem a Spółką zostanie dokonane poprzez 

wzajemne potrącenie wierzytelności. 

 

Dodatkowo Cyfrowy Polsat świadczył będzie na rzecz Spółki usługi w zakresie 

administrowania kartami do kodowania oraz sprzedaży urządzeń dokujących. Za 

które pobierał będzie opłaty w zależności od ilości wykonanych prac w danym 

miesiącu. 

 

Umowa wchodzi z życiem z dniem 1 czerwca 2012 r. Umowa została zawarta na 

okres 3 lat.  

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje także, iż w dniu dzisiejszym podpisany został 

Aneks nr 3 do umowy zawartej w dniu 23 lutego 2010 r. („Aneks”) pomiędzy Spółką  

a Cyfrowym Polsatem.  

 

Na mocy niniejszego Aneksu, począwszy od 1 czerwca 2012 r. Cyfrowy Polsat 

wprowadzi do swojej oferty dwa nowe kanały produkowane i dystrybuowane przez 

Spółkę: FilmBox Family oraz FilmBox Extra. Dodatkowo Telewizja Kino Polska 

zostanie przeniesiona do Pakietu Podstawowego („Pakiet Familjny” oraz „Pakiet 

Familijny HD”), dzięki czemu będzie ona dostępna dla blisko 2,8 mln abonentów 

Cyfrowego Polsatu. 

 

Wynagrodzenie należne Spółce, za udostępnienie licencji na emisję niniejszych 

kanałów nie odbiega od standardów powszechnie stosowanych na rynku i oparte 

będzie na miesięcznym ryczałcie. W przypadku programów FilmBox Extra, FilmBox 

Family oraz FilmBox HD rozprowadzanych w „Pakiecie Filmbox” oferowanym  

w systemie à la carte, wynagrodzenie należne Spółce uzależnione będzie od liczby 

abonentów. 

 

Zarówno w Umowie, jak i w Aneksie nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące 

warunku lub terminu. Nie zawierają one 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 niniejszych porozumień za znaczące przyjęto fakt, że ich 

łączna szacowana wartość w okresie przewidywanego obowiązywania może 

przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki.  

 

O uzgodnieniu ogólnych postanowień niniejszej współpracy Spółka poinformowała 

raportem bieżącym nr 20/2012. 

 

 



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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