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Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: 

- publiczną ofertą 4 000 000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda; 

- zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych tj. na rynku 
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niŜ 4 000 000 Akcji Serii B oraz nie więcej niŜ 
4 000 000 Praw do Akcji Serii B; 

- zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych tj. na rynku 
podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9 870 000 Akcji Serii A. 

 

Oferujący 

 

NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie 

 

Niniejszy Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r. 

 

PUBLICZNA OFERTA AKCJI SERII B SPÓŁKI KINO POLSKA TV S.A. JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOśE BYĆ TRAKTOWANY JAKO 
PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM 
REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ. PAPIERY 
WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA śE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAś MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA 
ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAśDY 
INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ 
SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. 
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CZĘŚĆ I – PODSUMOWANIE 

 

OSTRZEśENIE 

a) Podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu; 

b) kaŜda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozwaŜeniu przez Inwestora całości 
Prospektu; 

c) w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do Prospektu, skarŜący Inwestor moŜe na mocy 
ustawodawstwa Państwa Członkowskiego mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed 
rozpoczęciem postępowania sądowego; oraz 

d) odpowiedzialność cywilna wiąŜe te osoby, które sporządziły podsumowanie łącznie z kaŜdym jego tłumaczeniem 
i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku gdy podsumowanie jest wprowadzające w błąd, 
niedokładne lub niezgodne w zestawieniu z pozostałymi częściami Prospektu. 

1 INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ORAZ 

DORADCACH I BIEGŁYCH REWIDENTACH 

1.1 Zarząd Emitenta 
W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

• Piotr Reisch - Prezes Zarządu,  

• Bogusław Kisielewski - Członek Zarządu. 

1.2 Rada Nadzorcza Emitenta 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

• Loni Farhi - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Stacey Sobel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

• Piotr Robert Skrzyp - Członek Rady Nadzorczej, 

• Witold Antoni Adamek - Członek Rady Nadzorczej, 

• Krzysztof Seweryn Szymański - Członek Rady Nadzorczej. 

1.3 Oferujący 
Oferującym jest NOBLE Securities. 

1.4 Doradca Finansowy 
Doradcą Finansowym Emitenta jest Art Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

1.5 Doradca Prawny 
Doradcą Prawnym Emitenta jest Ślązak, Koroluk, Szarek Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą 
w Warszawie. 

1.6 Biegły Rewident 
Podmiotem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego za 2007 r. jest System Rewident Sp. z o.o.  

Podmiotem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego za 2008 r., za 2009 r. oraz śródrocznych informacji 
finansowych za I półrocze 2010 r. jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.  
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Podmiotem przeprowadzającym badanie historycznych jednostkowych informacji finansowych za lata 2007 – 2009 jest 
Kancelaria FK Sp. z o.o.  

2 KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH; 
KAPITALIZACJA I ZOBOWIĄZANIA; PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE 

WPŁYWÓW PIENIĘśNYCH; CZYNNIKI RYZYKA 

2.1 Wybrane dane finansowe 
Tabela. Wybrane dane finansowe Emitenta w latach 2007 – 2009 oraz w I półroczu 2009 i 2010 roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I półrocze 2010 I półrocze 2009 

Przychody netto ze sprzedaŜy 23 012 17 240 

Zysk / strata brutto ze sprzedaŜy 9 649 7 777 

Zysk / strata ze sprzedaŜy 5 011 5 208 

Zysk / strata z działalności operacyjnej (EBIT) 5 254 5 173 

EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) 6 485 5 659 

Zysk / strata z działalności gospodarczej 5 114 5 285 

Zysk / strata brutto 5 114 5 285 

Zysk / strata netto 4 124 4 750 

 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy 35 184,4 14 472,9 12 167,6 

Zysk / strata brutto ze sprzedaŜy 13 956,5 7 673,5 6 538,8 

Zysk / strata ze sprzedaŜy 7 792,0 3 891,6 2 639,5 

Zysk / strata z działalności operacyjnej (EBIT) 7 510,2 3 897,7 2 657,4 

EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) 8 666,7 4 857,4 3 757,2 

Zysk / strata z działalności gospodarczej 7 209,8 3 722,4 2 390,7 

Zysk / strata brutto 7 209,8 3 722,4 2 390,7 

Zysk / strata netto 6 074,5 3 814,5 2 136,1 

Źródło: Śródroczne oraz historyczne informacje finansowe Emitenta 

2.2 Kapitalizacja i zobowiązania 
Tabela: Kapitalizacja i zadłuŜenie Emitenta na dzień 30 listopad 2010* (tys. zł) 

 Tytuł Data 

 ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem 5 705,66 

- Gwarantowane 5 705,66 

- Zabezpieczone** 0,00 

- Niegwarantowane / niezabezpieczone 0,00 

 
ZadłuŜenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieŜącej części zadłuŜenia 
długoterminowego) 

458,68 

- Gwarantowane 458,68 

- Zabezpieczone** 0,00 

- Niegwarantowane / niezabezpieczone 0,00 

 Kapitał Własny 21 339,87 

A Kapitał zakładowy 987,00 
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B Rezerwa obowiązkowa 0,00 

C Inne rezerwy 0,00 

D Kapitał zapasowy 6 386,91 

E Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 

F Wynik z lat ubiegłych 5 467,13 

G Wynik roku bieŜącego 8 498,80 

 Ogółem 27 504,21 

* dane nie były badane, ani nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta 

** w  przypadku zadłuŜenia zabezpieczonego kaŜdorazowo naleŜy wymienić zabezpieczenia. 

Źródło: Emitent 

Tabela. ZadłuŜenie netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) na dzień 30 listopada 2010*(tys. zł) 

 Tytuł Data

A Środki pienięŜne 23,34

B Ekwiwalenty środków pienięŜnych (wyszczególnienie) 325,00

w tym lokaty bankowe other  night 0,00

 lokata bankowa na okres udzielonych gwarancji bankowych 325,00

C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,00

D Płynność (A)+(B)+(C) 348,34

E BieŜące naleŜności finansowe 0,00

F Krótkoterminowe zadłuŜenie w bankach 828,29

G BieŜąca część zadłuŜenia długoterminowego 0,00

H Inne krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe 0,00

I Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe (F)+(G)+(H) 828,29

J Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (I)-(E)-(D) 479,95

K Długoterminowe kredyty i poŜyczki bankowe 0,00

L Wyemitowane obligacje 0,00

M Inne długoterminowe kredyty i poŜyczki  0,00

N Długoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (K)+(L)+(M) 0,00

O ZadłuŜenie finansowe netto (J)+(N) 479,95

* dane nie były badane, ani nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta 

Źródło: Emitent 

Na zadłuŜenie warunkowe Emitenta w kwocie 325,00 tys. zł składają się: 

- lokata w kwocie 253,00 tys. zł – zabezpieczenie gwarancji bankowej otrzymanej w związku z umową najmu lokalu 
przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie (z Netia S.A.); 

- lokata w kwocie 72,00 tys. zł, związane z z zabezpieczeniem gwarancji bankowej otrzymanej w związku z umową 
najmu lokalu przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie (z Wola Info S.A.); 

- weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania środkami pienięŜnymi na rachunku bieŜącym Emitenta 
oraz dobrowolne poddanie się egzekucji do kwoty 3 000,00 tys. zł z tytułu zabezpieczenia moŜliwych roszczeń 
banku z umowy kredytu „zaliczka” z 20 sierpnia 2010 r. 

2.3 Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pienięŜnych 
Wpływy z emisji Akcji Serii B Emitent przeznaczy na realizację 5 zadań, planowanych na lata 2011-2012. W przypadku, 
gdyby wpływy z emisji okazały się niŜsze od zakładanych lub teŜ z innych powodów nie pokryły planowanych inwestycji, 
Zarząd Spółki nie wyklucza dodatkowego finansowania kapitałem obcym (kredyt lub leasing).  
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Środki z emisji Akcji Serii B wykorzystane zostaną na (w kolejności od najwyŜszego priorytetu, w zaleŜności od pozyskanych 
wpływów):  

- utworzenie programu Kino Polska HD – ok. 7,0 – 14,0 mln zł, 

- inwestycje w produkcję programów z rodziny FILMBOX, kwota od 6,0 – 10,84 mln zł, 

- zakup infrastruktury technicznej (urządzeń i programów), kwota od 3,0 – 5,0 mln zł, 

- utworzenie programu Kino Polska muzyka – ok. 2,0 – 3,5 mln zł, 

- produkcja filmowa – ok. 2,0 – 5,0 mln zł. 

2.4 Czynniki ryzyka 
Emitentowi udało się zidentyfikować poniŜsze czynniki ryzyka jako mogące mieć negatywny wpływ na jego działalność. 
Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, których Emitent obecnie nie zidentyfikował, a które mogłyby wywołać skutki, 
o których mowa powyŜej. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

− Ryzyko utraty koncesji / nieprzyznania koncesji po roku 2013 

− Ryzyko nie przedłuŜenia umów współpracy z Operatorami 

− Ryzyko pozyskiwania atrakcyjnych filmów 

− Ryzyko modelu biznesu 

− Ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego 

− Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kluczowych pracowników 

− Ryzyko usług obcych 

− Ryzyko dominującego wpływu głównego akcjonariusza na działania Emitenta 

− Ryzyko współpracy z At Media 

− Ryzyko związane z umowami dystrybucyjnymi dla programów FilmBox 

− Ryzyko „testów na utratę wartości” 

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta 

− Ryzyko konkurencji ze strony innych dostawców programów wyspecjalizowanych filmowych w ofercie operatorów 

− Ryzyko sytuacji makroekonomicznej i kondycji gospodarstw domowych 

− Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej 

− Ryzyko zmienności przepisów prawa, w szczególności regulujących działalność Emitenta jako nadawcy 
telewizyjnego 

− Ryzyko zmiany przepisów lub interpretacji przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych 

− Ryzyko kursowe 

− Ryzyko wynikające z braku w składzie Rady Nadzorczej osoby spełniającej wymogi kwalifikacyjne i niezaleŜności 
przewidziane w przepisach art. 86 ust 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach  

Czynniki ryzyka związane z Akcjami 

− Ryzyko związane z moŜliwością niedopuszczenia Akcji do obrotu, zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczeniem 
Akcji z obrotu 

− Ryzyka związane z przepisami art. 16, 17 i 18 Ustawy o Ofercie 

− Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej 

− Ryzyko naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie przez Emitenta 

− Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii B 
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− Ryzyko płynności i wahań kursowych 

− Ryzyko opóźnienia w dopuszczeniu, niedopuszczenia, opóźnienia we wprowadzeniu lub niewprowadzenia Akcji do 
obrotu giełdowego 

− Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową wprowadzenia do obrotu PDA 

− Ryzyko związane z rejestracją Akcji Serii B oraz notowaniem PDA 

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 

3.1 Historia i rozwój emitenta 
Poprzednik prawny Emitenta Kino Polska TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana została 26 czerwca 
2003 r.  

W dniu 8 listopada 2006 r. ZW Kino Polska TV Sp. z o.o. podjęło decyzję o podwyŜszeniu kapitału o kwotę 816,5 tys. zł 
poprzez utworzenie 1 633 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy. Udziały zostały objęte przez dotychczasowych 
udziałowców. W latach 2007 – 2009 kapitał zakładowy wynosił 987 tys. zł i składał się z 1 974 udziałów o wartości 
nominalnej 500 zł kaŜdy. 5 lipca 2010 ZW Kino Polska TV Sp. z o. o. podjęło uchwałę o zmianie formy prawnej ze spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XIII KRS 
zarejestrował zmianę formy prawnej na Kino Polska TV Spółka Akcyjna dnia 25 sierpnia 2010 r.  

Kapitał zakładowy Emitenta wynosił po przekształceniu 987 tys. zł i składał się z 987 000 akcji na okaziciela 
nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł kaŜda. 1 października 2010 r. WZ Emitenta podjęło uchwałę 
o zmianie wartości nominalnej akcji z 1 zł na 0,10 zł, w wyniku czego obecnie kapitał zakładowy składa się z 9 870 000 akcji 
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. 

 

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta: 

2003  

czerwiec zawiązanie Kino Polska TV Sp. z o.o., poprzednika prawnego Emitenta 

listopad podpisanie wstępnej umowy z pierwszym operatorem platformy satelitarnej – Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na 
reemisję programu Kino Polska 

listopad podpisanie umowy z pierwszym operatorem sieci kablowej – Multimedia Polska Sp. z o.o. (dziś Multimedia 
Polska S.A.) na reemisję programu Kino Polska 

grudzień podpisanie umowy z Cyfrowym Polsatem S.A. (operator platformy satelitarnej) na nadawanie i reemisję 
programu Kino Polska 

grudzień przyznanie koncesji na rozpowszechnianie satelitarnego kodowanego programu telewizyjnego Kino Polska 

grudzień rozpoczęcie nadawania programu telewizyjnego Kino Polska 

2004  

kwiecień Spółka podpisuje umowę na reemisję programu Kino Polska z Aster City Cable Sp. z o.o. (operator sieci 
kablowej) – (dziś Aster Sp. z o.o.) 

2005  

styczeń Spółka rozpoczyna działalność w zakresie obrotu licencjami do filmów fabularnych. 

styczeń rozpoczęcie nadawania programu Kino Polska w USA (platforma Dish Network) 

luty Spółka podpisuje umowę na reemisję programu Kino Polska z UPC Polska Sp. z o.o. (operator sieci 
kablowej) 

listopad Spółka podpisuje umowę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na nadawanie sygnału programu Kino Polska   

grudzień  Spółka na koniec roku osiąga liczbę 111 podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję 
programu Kino Polska i podwyŜsza zasięg technicznych do 1 200 000 abonentów  
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grudzień nagroda Hot Bird Award w kategorii „kanał filmowy” 

2006  

październik Spółka podpisuje umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. (operator platformy satelitarnej) na reemisję programu 
Kino Polska  

listopad podwyŜszenie kapitału podstawowego z 170,5 tys. zł do 987,0 tys. zł oraz kapitału zapasowego z 2,788 mln 
zł do 6,387 mln zł 

2007  

luty SPI International Sp. z o.o. staje się większościowym udziałowcem Spółki, posiada 89,67% głosów 

2008  

styczeń nagroda PISF w kategorii „program telewizyjny” za rok 2007 

luty SPI International Polska Sp. z o.o. staje się jedynym udziałowcem Spółki 

sierpień rozpoczęcie działalności Wydawnictwa Emitenta – specjalne edycje DVD poświęconych filmowi polskiemu 

grudzień Spółka rozpoczyna dystrybucję licencji na emisję programu FilmBox i pakietu FilmBox Premium 

2009  

wrzesień Spółka podpisuje Aneks poszerzający współpracę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na reemisję programu Kino 
Polska – poszerzenie zasięgu technicznego o 1 000 000 abonentów 

wrzesień Spółka podpisuje Aneks poszerzający współpracę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na reemisję programu 
FilmBox – poszerzenie zasięgu technicznego o 700 000 abonentów 

listopad  zakończenie nadawania programu Kino Polska w USA 

grudzień Telewizja Kino Polska została nominowana do nagrody Telekamery Tele Tygodnia 2010 w kategorii „kanał 
filmowy” 

2010  

styczeń  Kino Polska znalazł się na pierwszym miejscu rankingu oglądalności programów filmowych  

styczeń Spółka podpisuje umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. (operator platformy satelitarnej) na reemisję programu 
FilmBox i pakietu FilmBox Premium 

luty Emitent rozpoczyna dostarczanie filmów do podmiotów świadczących usługę video on demand 

luty Spółka podpisuje umowę z Cyfrowym Polsatem S.A. (operator platformy satelitarnej) na reemisję 
programów: FilmBox, FilmBox HD oraz Kino Polska  

maj nagroda PISF w kategorii „dystrybucja filmu polskiego” – za działalność Wydawnictwa Telewizji Kina Polska 
TV 

lipiec Spółka podpisuje umowę na reemisję programu Filmbox oraz pakietu Filmbox Premium z UPC Polska Sp. z 
o.o.(Operator Sieci Kablowej) 

wrzesień Spółka podpisała umowę z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. na transmisję satelitarną programów FilmBox 

październik nominacja dla Kino Polska do nagrody Hot Bird TV Awards w kategorii „kino”. 

listopad Kino Polska po raz drugi nagrodzone „telewizyjnym Oskarem”, nagrodą Hot Bird TV Awards 

grudzień Emitent przejmuje kontrolę nad Stopklatka S.A., spółką prowadzącą branŜowy portal informacyjny 
specjalizujący się w tematyce filmowej 

3.2 Ogólny zarys działalności 
Emitent działa w branŜy mediów, produkuje i dystrybuuje 5 programów telewizyjnych o charakterze filmowym (Kino Polska, 
FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox HD i FilmBox Family), w tym 3 programy w segmencie premium, przygotował kolejne 3 
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programy z segmentu premium (FilmBox Action, FightBox i FashionBox) i planuje następne (Kino Polska HD, Kino Polska 
Muzyka).  

Emitent zbudował swą markę i pozycję na sukcesie nadawanego od 7 lat własnego programu Kino Polska. Program 
telewizyjny Kino Polska realizuje misję popularyzacji i promocji polskiego kina, emitując wyłącznie polskie: filmy fabularne, 
dokumentalne i animowane, kroniki filmowe oraz kino niezaleŜne. Dzięki właściwej strategii programowej, opartej na 
odkrywaniu i w nowatorski sposób prezentowaniu dzieł polskiej kinematografii, Emitent pozyskał juŜ 6 mln abonentów, co 
oznacza dostęp do około 16 mln widowni. 

Emitent jako jedyny nadawca komercyjny skutecznie wypromował program telewizyjny oparty na formule polskich filmów, 
m.in. dzięki inwestowaniu w wiedzę: Emitent ocenia, iŜ dysponuje jedną z największych na rynku baz informacji o polskim 
filmie fabularnym, dokumentalnym, animowanym, kronikach filmowych i produkcjach niezaleŜnych oraz niszowych. Dobrze 
przygotowany zespół redaktorski Emitenta wciąŜ odkrywa zapomniane perły rodzimej kinematografii, które, odświeŜone 
technicznie i opatrzone współczesnym, nieraz zaskakującym komentarzem, z sukcesem emituje w Kino Polska, nie 
zaniedbując cykli złoŜonych z tzw. evergreen, czyli filmów i seriali zawsze chętnie oglądanych. Emitent realizując swą misję 
tworzy równieŜ autorskie programy, dotyczące świata filmu, w tym wywiady z najwaŜniejszymi postaciami polskiej 
kinematografii, programy komediowe, „wprowadzenia” do filmów autorstwa Michała Ogórka, Wiesława Kota i Stanisława 
Janickiego (cykl „W starym kinie”). Emitent dba o staranne opracowanie graficzne pozyskanych filmów, a takŜe produkcję 
zwiastunów i innych elementów nawigacji oraz autopromocji. Emitent wykreował swym programem Kino Polska modę na 
polskie filmy z lat minionych (fabularne, seriale i dobrej jakości animacje dla dzieci), co zwiększyło ilość tytułów w obrocie.  

Emitent w ciągu ostatnich lat stał się jednym z najbardziej rozpoznawanych i jedynym podmiotem na rynku, 
wyspecjalizowanym w dostarczaniu polskiego programu filmowego dla kablowych i satelitarnych operatorów telewizyjnych. 

Emitent, budując na uznanej marce, rozpoczął produkcję i dystrybucję programów telewizyjnych o charakterze filmowym, 
opartych na dorobku światowej kinematografii, przeznaczonych do szerokiej dystrybucji (program FilmBox) oraz do 
dystrybucji na najszybciej rozwijającym się rynku premium. Programy typu premium kupowane są przez abonentów za 
dodatkowa opłatą, często abonent najtańszych pakietów nie ma moŜliwości dokupienia programów premium. Emitent 
dystrybuuje pakiet FilmBox Premium, zawierający FilmBox Extra, FilmBox HD i FilmBox Family, na podstawie wieloletnich 
umów o współpracę z SPI TV Ltd. Emitent na przełomie III i IV kwartału 2011 r. zamierza rozpocząć upowszechnianie 
kolejnych trzech programów premium z rodziny FilmBox, tj. FashionBox, FightBox, FilmBox Action.   

Dzięki odpowiedniej jakości produktu oraz właściwej strategii cenowej Emitent uzyskał dynamikę wzrostu abonentów 
i przychodów zaskakującą na tle obecnych od kilkunastu lat w Polsce konkurencyjnych programów typu premium. 

Swoje doświadczenie Emitent wykorzystuje dodatkowo do dystrybucji licencji filmowych na polu emisji telewizyjnej oraz na 
polu video on demand (VoD) i DVD. Emitent wydaje takŜe arcydzieła, przeboje i awangardę polskich filmów na nośnikach 
DVD oraz współprodukuje filmy. 

Emitent bardzo duŜą wagę przywiązuje do ciągłego udoskonalania i rozszerzania asortymentu. Do realizacji tego celu słuŜy 
powiększany z roku na rok zespół specjalistów, pracowników i współpracowników.  

Program telewizyjny Kino Polska 

Program telewizyjny Kino Polska, nadawany na podstawie koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr 296/2003-T, ma 
charakter wyspecjalizowanego, filmowego i dokumentalnego.  

Program Kino Polska, mimo iŜ powstaje bez wpływów z publicznego abonamentu, realizuje misję popularyzacji i promocji 
polskiego kina pod hasłem „Łączymy pokolenia”. Propozycje programowe Kino Polska obejmują pełne spektrum polskiej 
twórczości filmowej i telewizyjnej: filmy fabularne, dokumentalne i animowane, seriale oraz kroniki filmowe, etiudy jak teŜ 
stałe pasmo kina niezaleŜnego. Program Kino Polska jest w wielu wypadkach jedyną platformą do prezentacji twórczości 
polskich filmowców: reŜyserów, operatorów, scenarzystów, aktorów, kompozytorów muzyki filmowej, ale takŜe 
początkujących twórców awangardowych i niezaleŜnych. 

Dbając o prezentowanie filmów jako dzieł sztuki (a nie towarów) Emitent zadecydował o nieprzerywaniu filmów reklamami, 
a takŜe odnowił na własny koszt obraz i dźwięk wielu prezentowanych kopii filmowych. Emitent prezentuje takŜe programy 
własne, dotyczące polskiej kinematografii (omówienia, felietony, reportaŜe z planu filmowego, informacje, konkursy dla 
widzów). 

Kino Polska jest programem typu basic (tj. dostępny w podstawowych pakietach programów telewizyjnych udostępnianych 
abonentom), o charakterze filmowo-dokumentalnym, prezentującym wyłącznie polski dorobek filmowy, zawierającym bloki 
reklamowe, nadawanym na terytorium Polski z polską wersją językową, codziennie przez 24 godziny na dobę. Program 
skierowany jest do widzów we wszystkich kategoriach wiekowych. 
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Emitent podpisał umowy z 297 operatorami telewizji kablowej i wszystkimi operatorami satelitarnymi, dzięki czemu liczba 
aktywnych abonentów programu Kino Polska wzrosła do 6,0 mln abonentów (wg stanu na październik 2010 r.).  

Oglądalność w III kwartale 2010 r. wyniosła średnio 24 233 widzów (średnia oglądalność minutowa na próbie widzów 
powyŜej 4 roku Ŝycia), co dawało 0,46% udziału w widowni telewizyjnej ogółem. Średnia oglądalność Kino Polska w okresie 
styczeń – wrzesień 2010 wyniosła 36 876 widzów powyŜej czwartego roku Ŝycia (AMR), co dało 0,62% udziału w widowni 
(SHR). Średnia oglądalność na próbie widzów w wieku 16-49 lat, tj. dla grupy najbardziej interesującej potencjalnych 
reklamodawców, była w tym okresie wyŜsza i wyniosła 0,76% udziału w widowni (wszystkie dane za: Nielsen Audience 
Measurement, który prowadzi badania oglądalności Kino Polska). 

Programy z rodziny FilmBox 

Emitent w 2009 r. z duŜym sukcesem rozpoczął oferowanie tematycznego programu filmowego FilmBox oraz pakietu 
FilmBox Premium. Emitent skoncentrował się na szerokiej dystrybucji wśród Operatorów programu podstawowego FilmBox, 
który jest dla Emitenta wizytówką i motorem promocji programów z rodziny FilmBox z wyŜszego segmentu (pakiet 
zawierający FilmBox Extra, FilmBox HD oraz FilmBox Family). Emitent produkuje i dystrybuuje programy z rodziny FilmBox 
na podstawie trzech umów z SPI TV Ltd. z dnia 1 września 2010 r. 

Pierwszy rok dystrybucji przyniósł dodatkowe 15,4 mln zł wpływów z dystrybucji ww. produktów (co stanowiło 43,6% 
przychodów ogółem za ten rok), a pierwsze półrocze 2010 r. – 10,8 mln przychodów z tego tytułu, tj. 47,1% przychodów 
ogółem (w porównaniu do 8,0 mln w analogicznym okresie 2009 r.). 

Program telewizyjny FilmBox  

FilmBox jest to program telewizyjny o charakterze filmowym, prezentujący filmy fabularne i dokumentalne z całego świata, 
podzielone na kategorie rodzajowe, pasma i bloki programowe / cykle tematyczne, a takŜe program o nowościach kinowych i 
wydawniczych. W miesiącu widz otrzymuje około 440 emisji filmów fabularnych, 10-15 emisji filmów dokumentalnych oraz 10 
emisji magazynu „Premiery”. FilmBox jest programem typu basic, o charakterze rozrywkowym, zawierającym bloki 
reklamowe, nadawanym na terytorium Polski z polską wersją językową, codziennie przez 24 godziny na dobę. Program 
skierowany jest do widzów we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Emitent podpisał umowy z 107 operatorami telewizji kablowej i 3 operatorami satelitarnymi, co skutkuje 4,0 mln aktywnych 
abonentów programu FilmBox. Emitent w większości umów otrzymuje przychody w zaleŜności od ilości abonentów, którzy 
wykupili dostęp do pakietu programów Emitenta. 

Dla programu FilmBox przeprowadzane są badania oglądalności przez Nielsen Audience Measurement. Średnia 
oglądalność FilmBox w okresie styczeń – wrzesień 2010 wyniosła 6 623 widzów na próbie widzów powyŜej 4 roku Ŝycia), co 
dało 0,11% udziału w widowni. Średnia oglądalność na próbie widzów w wieku 16-49 lat, tj. dla grupy najbardziej 
interesującej potencjalnych reklamodawców, była w tym okresie wyŜsza i wyniosła 0,13% udziału w widowni. 

Pakiet programów telewizyjnych FilmBox Premium  

Pakiet FilmBox Premium składa się z trzech programów filmowych: FilmBox Extra, FilmBox HD oraz FilmBox Family. Są to 
programy typu premium, tj. dostępne w zestawie programów telewizyjnych udostępnianych abonentom za dodatkową opłatą, 
nie zawierają bloków reklamowych, nadawane są na terytorium Polski z polską wersją językową, codziennie przez 24 
godziny na dobę (za wyjątkiem FilmBox Family, nadawanego od godz. 7:00 do 22:00). Programy te skierowane są do 
widzów we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Emitent podpisał umowy z 78 operatorami telewizji kablowej i 3 operatorami satelitarnymi, co skutkuje 560 tys. aktywnych 
abonentów pakietu FilmBox Premium. Emitent w większości umów otrzymuje przychody w zaleŜności od ilości abonentów, 
którzy wykupili dostęp do pakietu. 

Program FilmBox Extra prezentuje filmy fabularne i dokumentalne z całego świata, podzielone na kategorie rodzajowe, 
pasma i bloki programowe / cykle tematyczne, a takŜe program o nowościach kinowych i wydawniczych. W miesiącu widz 
otrzymuje około 460 emisji filmów fabularnych, 10-15 emisji filmów dokumentalnych oraz 20 emisji magazynu „Premiery”. 
Pasma i bloki tematyczne prezentowane są w podobnej konwencji jak dla programu FilmBox.  

Program FilmBox HD prezentuje w jakości High Definition pełnometraŜowe filmy kinowe i telewizyjne, w tym komedie, 
dramaty, filmy familijne, filmy akcji, thrillery, filmy SF.  

W ciągu miesiąca widz ma moŜliwość obejrzeć od 4 do 8 premier filmowych, ogółem w miesiącu otrzymuje około 440 emisji 
pełnometraŜowych filmów fabularnych oraz około 5-10 emisji pełnometraŜowych filmów dokumentalnych. 

Program FilmBox Family prezentuje filmy rodzinne (familijne), komedie, filmy animowane. W ciągu miesiąca widz ma 
moŜliwość obejrzeć około 8 premier filmowych, ogółem w miesiącu otrzymuje około 240 emisji pełnometraŜowych filmów 
fabularnych oraz około 360 emisji krótkometraŜowych filmów animowanych (pojedynczy film około 10 minutowy, łącznie 2 
godziny dziennie). 
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Aspekty techniczne programów telewizyjnych 

Emitent produkuje oprawę oraz elementy programu w odpowiednio wyposaŜonych: studio produkcyjnym, studio 
dźwiękowym oraz stanowiskach postprodukcyjnych. Studio produkcyjne wyposaŜone jest w urządzenia, pozwalające na 
pracę z materiałami w rozdzielczości Standard Definition, jak teŜ High Definition (HD), w ilości zapewniającej ciągłość 
produkcji przy zwiększającej się dynamicznie ilości programów. Emitent systematycznie powiększa liczbę stanowisk 
postprodukcyjnych (słuŜących do renowacji, poprawy jakości dźwięku i obrazu, konwersji do odpowiedniego formatu, 
montaŜu oprawy graficznej i elementów autopromocji).  

Emitent zaopatruje swoich klientów (operatorów kablowych i satelitarnych) w sygnał, przekazujący program telewizyjny 
Emitenta, drogą satelitarną. Sygnał dla kaŜdego z programów jest zakodowany. Umieszczenie sygnału na odpowiednim 
satelicie telekomunikacyjnym, zapewnienie odpowiedniej pojemności satelity oraz obsługę systemu kontroli dostępu dla 
Operatorów Emitent powierzył wyspecjalizowanym podmiotom.  

SprzedaŜ czasu reklamowego 

Systematyczny wzrost oglądalności programu Kino Polska wśród ogółu widzów, jak teŜ wśród atrakcyjnych z punktu 
widzenia reklamodawców grup docelowych widzów, przekłada się na zwiększenie zakupu czasu reklamowego w tym 
programie telewizyjnym jak teŜ korzystniejsze warunki handlowe. 

Emitent w celu zwiększenia efektywności sprzedaŜy tego produktu, oferuje czas reklamowy za pośrednictwem domu 
sprzedaŜy mediów tematycznych AT Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który za rok 2009 został uznany za najlepsze 
biuro sprzedaŜy czasu reklamowego w Polsce. Przychody ze sprzedaŜy czasu reklamowego, przede wszystkim w programie 
Kino Polska, osiągnęły w roku 2009 wartość 4 942 tys. zł, tj.14 % przychodów Emitenta ogółem.  

Dystrybucja licencji na polu emisji telewizyjnej 

Od stycznia 2005 roku Emitent oferuje dystrybucję licencji na polskie filmy. Katalog tytułów (odcinków) wybranych polskich 
filmów fabularnych, telewizyjnych, seriali, filmów animowanych i dokumentalnych oferowanych przez Emitenta innym 
nadawcom zmienia się w czasie. Trzon katalogu stanowi obecnie 181 polskich filmów fabularnych (na podstawie umów ze 
Studiem Filmowym Kadr oraz Studiem Filmowym OKO (wśród nich tak popularne tytuły jak: Stawka większa niŜ Ŝycie, 
Czterej pancerni i pies, Vabank I i II, Seksmisja, Wielki Szu, Faraon, Kanał, Popiół i diament, Noce i dnie, Kingsajz).  

Po pierwszym półroczu 2010 r. przychody Emitenta z tytułu sprzedaŜy licencji na polu emisji telewizyjnym wyniosły 344 tys. 
zł (tj. 1,5% przychodów ogółem) wobec kwoty 1 199 tys. zł uzyskanej za cały rok 2009 (3,4% przychodów ogółem). 

Dystrybucja licencji na polu emisji video on demand (VoD) 

Video on demand (tzn. video na Ŝyczenie) – to stosunkowo nowa usługa na rynku mediów, polegająca na oferowaniu 
abonentom przez operatorów kablowych i satelitarnych oraz portale internetowe moŜliwości oglądania filmu (programu 
sportowego, muzycznego itd.) z katalogu w dowolnym wybranym przez abonenta czasie, za opłatą.  

Emitent oferuje licencje VoD na terenie Polski dla katalogu 490 filmów zagranicznych, w tym m.in. Asterix na olimpiadzie, Sin 
City, Coco Chanel, Zapaśnik, Transporter 3 (na podstawie umowy z Cinephil France S.A.S.) oraz 166 polskich filmów 
fabularnych, w tym m.in. Stawka większa niŜ Ŝycie, Szaleństwa Panny Ewy, Czterej Pancerni i pies, Janosik. Katalog 
Emitenta jest jednym z największych katalogów VoD dostępnych obecnie na polskim rynku. Około 100 filmów oferowane jest 
w jakości High Definition. 

Emitent rozpoczął sprzedaŜ licencji VoD od lutego 2010 r. Po pierwszym półroczu 2010 r. przychody Emitenta z tytułu 
sprzedaŜy licencji VoD wyniosły 148 tys. zł (tj. 0,6% przychodów ogółem). 

Działalność wydawnicza  

Emitent w sierpniu 2008 r. powołał markę „Wydawnictwo Telewizji Kino Polska” w celu kontynuowania misji upowszechniania 
polskiego dorobku filmowego na rynku DVD. „Wydawnictwo” przygotowuje w pełni opracowane merytorycznie, 
skompilowane wydania wybranych, waŜnych polskich filmów, wzbogacone o ikonografie i dodatki, przybliŜające sylwetki 
twórców oraz czasy i okoliczności powstawania tych filmów (serie "Arcydzieła Polskiego Kina", "Przeboje Polskiego Kina" 
oraz "Awangarda/Off").  

Dowodem uznania dla inicjatywy Emitenta jest m.in. uhonorowanie Wydawnictwa Telewizji Kino Polska nagrodą Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: "Dystrybucja filmu polskiego" (maj 2010 r.).  

Oprócz podnoszenia prestiŜu i rozpoznawalności marki Kino Polska TV, z działalności wydawnictwa Emitent osiągnął 
przychody w kwocie 581 tys. zł za rok 2009 (przy 160 tys. zł za rok 2008), co stanowiło 1,7% przychodów ogółem.  
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Produkcja filmowa 

W ramach promowania polskiej kinematografii oraz uzupełniania zasobów o filmy współcześnie wyprodukowane, Emitent 
uczestniczył w produkcji wybranych filmów krótkometraŜowych dokumentalnych / fabularnych, m.in. Emitent wyprodukował 
za kwotę 188,5 tys. zł krótkometraŜowy film fabularny Hanoi – Warszawa, wg scenariusza Katarzyny Klimkiewicz, która 
wygrała konkurs scenariuszowy Emitenta „Młode kadry” w roku 2008. Film otrzymał Nagrodę Specjalną Jury w Konkursie 
Młodego Kina na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2009 rok) oraz zyskał nominację do Nagród 
Europejskiej Akademii Filmowej w 2010 r. 

Pozostała działalność 

Na pozostałe usługi świadczone przez Emitenta / pozostałe produkty Emitenta składają się: podnajem pomieszczeń 
biurowych, kopie filmów, umowy współpracy przy wydawnictwie DVD, umowy współpracy promocyjnej. 

Struktura przychodów 

W roku 2009 Emitent osiągnął przychody ze sprzedaŜy w kwocie 35 184,4 tys. zł, w porównaniu do 14 472,9 tys. zł w roku 
poprzednim. W I półroczu 2010 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaŜy w wysokości 23 012,2 tys. zł wobec 17 239,9 
tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost przychodów o 33,5%). 

Emitent osiąga przychody w segmencie usług medialnych, na które składają się przychody z działalności emisyjnej, 
z reklamy, z dystrybucji licencji, z działalności wydawniczej, ze sprzedaŜy pozostałych usług oraz (śladowe) przychody ze 
sprzedaŜy towarów. Wartość przychodów ze sprzedaŜy w rozbiciu na poszczególne produkty przedstawia tabela. 

Dynamiczny wzrost przychodów Emitenta opiera się przede wszystkim na wzroście przychodów z działalności emisyjnej, 
w tym emisji programu Kino Polska, a od roku 2009 dystrybucji programu FilmBox i pakietu programów FilmBox Premium. 
Działalność emisyjna zapewniła 79,1% przychodów Emitenta w roku 2009 i 74,5% w I połowie 2010 r.  

Systematycznie rośnie wartość i udział przychodów ze sprzedaŜy czasu reklamowego w programach telewizyjnych. 
SprzedaŜ czasu reklamowego dostarczyła Emitentowi 4 983,4 tys. zł przychodów (21,7%) w I półroczu 2010 wobec 4 942,3 
tys. zł w całym roku 2009 (14% przychodów ogółem 2009 r.). 

Pozostałe produkty zapewniły łącznie 6,8% przychodów Emitenta w 2009 r., w tym dystrybucja licencji do emisji 
telewizyjnych 3,4%, działalność wydawnicza 1,7%, zaś inne usługi 1,8%. W I półroczu 2010 r. udział pozostałych produktów 
w sprzedaŜy ogółem obniŜył się do 3,8%, w tym dystrybucja licencji telewizyjnych przyniosła 1,5% przychodów, dystrybucja 
licencji VoD 0,6%, działalność wydawnicza 0,1%, zaś inne usługi 1,6%. 

STOPKLATKA S.A. 

Emitent posiada 1 271 000 akcji serii A1, uprawniających do 65,21% głosów na WZ Stopklatka S.A. (od 3 grudnia 2010 r.). 

Stopklatka S.A. prowadzi branŜowy portal informacyjny specjalizujący się w tematyce filmowej, działający pod adresem 
www.stopklatka.pl, będący najstarszym filmowym serwisem informacyjnym działającym w Polsce, drugim pod względem 
oglądalności (źródło: „Dokument Informacyjny Stopklatka S.A.” opublikowany 7 lipca 2010 r.) Spółka otrzymała w 2009 
nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Portal internetowy”, a w 2010 portal www.stopklatka.pl został 
uznany przez dziennikarzy za drugi najciekawszy portal o tematyce kulturalnej, wg rankingu opublikowanego przez 
miesięcznik PRESS. 

Nagrody i wyróŜnienia 

W uznaniu działalności na polu upowszechniania dorobku polskiego filmu Emitent otrzymał nagrody branŜowe: 

- w grudniu 2005 r. Kino Polska otrzymało nagrodę Hot Bird TV Awards, „satelitarnego Oscara”, przyznawanego 
najlepszym i najbardziej innowacyjnym programom tematycznym, dostępnym w ofercie platform satelitarnych, 
nadawanych za pośrednictwem satelity Hot Bird,  

- w styczniu 2008 r. Kino Polska otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „program 
telewizyjny” za rok 2007, PISF ustanowił to wyróŜnienie, pragnąc docenić wysiłki entuzjastów kina, ludzi i 
organizacji, którzy z pasją i poświęceniem propagują wiedzę o kinie, promują polskie filmy w kraju i zagranicą, 
edukują młodego widza. 

- w grudniu 2009 r. Telewizja Kino Polska została nominowana w kategorii „kanał filmowy” do nagrody Telekamery 
Tele Tygodnia 2010 (Tele Tydzień jest najpopularniejszym magazynem telewizyjnym w Polsce), 

- w maju 2010 r. nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „dystrybucja filmu polskiego” za działalność 
Wydawnictwa Kina Polska TV (arcydzieła, przeboje i awangarda polskich filmów na nośnikach DVD), 

- w październiku 2010 r. Kino Polska otrzymało nominację do nagrody Hot Bird TV Awards w kategorii „kino” 
(rozstrzygnięcie / przyznanie nagród nastąpi 19 listopada 2010 r.). 
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4 ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE  

4.1 Znaczący akcjonariusze 
SPI International Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada w sposób bezpośrednio 9 037 800 Akcji Serii A, które 
dają 9 037 800 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 91,57% Akcji Serii A Emitenta, kapitału zakładowego oraz 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Piotr Reisch– Prezes Zarządu posiada 693 500 Akcji Serii A, które dają 693 500 głosów na walnym zgromadzeniu, co 
stanowi 7,03% Akcji Serii A Emitenta, kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Podmiotem dominującym oraz sprawującym kontrolę nad Emitentem, poprzez SPI International Polska sp. z o.o. jest pan 
Piotr Reisch który posiada 52,5% kapitału zakładowego i głosów w SPI International Polska sp. z o.o. – większościowego  
akcjonariusza Emitenta.  

 

5 PODSUMOWANIE WARUNKÓW OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU 

5.1 Oferta  
Oferującym jest NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie.  

Na podstawie Prospektu publicznie oferowanych do objęcia jest 4 000 000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 10 groszy 
kaŜda spółki Kino Polska TV S.A. Akcje Serii B oferowane są z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy. 

Cena Emisyjna zawierająca się w Przedziale Cenowym (od 8,50 zł do 10,00 zł) zostanie ustalona przez Zarząd na 
podstawie przeprowadzonej budowy Księgi Popytu oraz rekomendacji Oferującego.  

Akcje Serii B oferowane są Inwestorom w dwóch transzach.  

a) Transza Małych Inwestorów 

Transzy Małych Inwestorów obejmuje 1 000 000 Akcji Serii B.  

Minimalna liczba Akcji Serii B objęta zapisem w ramach Transzy Małych Inwestorów wynosi 100 szt. Maksymalna liczba 
Akcji Serii B objęta jednym zapisem w ramach Transzy Małych Inwestorów wynosi 1 000 000 szt. 

b) Transza DuŜych Inwestorów 

Transzy DuŜych Inwestorów obejmuje 3 000 000 Akcji Serii B. 

Minimalna liczba Akcji Serii B objęta Deklaracją lub zapisem w ramach Transzy DuŜych Inwestorów wynosi 500 000 szt. 
Maksymalna liczba Akcji Serii B objęta Deklaracją lub zapisem subskrypcyjnym w ramach Transzy DuŜych Inwestorów 
wynosi 3 000 000 Akcji Serii B.  

Cena Emisyjna będzie jednakowa dla obu transz. 
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5.2 Przewidywany harmonogram 
Tabela. Planowany harmonogram Oferty 

Rozpoczęcie procesu budowy Księgi Popytu (book-building) 16 marca  2011 r. 

Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu (book-building) 
22 marca  2011 r. 

 do godz. 12.00 

Ostateczny termin dokonania wstępnego przydziału Akcji Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów oraz 
ustalenia Ceny Emisyjnej dla Akcji Serii B i podania jej do publicznej wiadomości 

22 marca  2011 r. 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i DuŜych Inwestorów 23 marca  2011 r. 

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i DuŜych Inwestorów. 30 marca  2011 r. 

Dokonanie przydziału Akcji  31 marca 2011 r. 

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za 
pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy i zamknięcie Oferty publicznej Akcji 

5 kwietnia 2011 r. 

5.3 Zasady dystrybucji 
W celu zbadania popytu na Akcje Serii B zostanie przeprowadzony proces budowania Księgi Popytu w Transzy DuŜych 
Inwestorów. W Deklaracjach Inwestorzy będą określać liczbę Akcji Serii B, którą chcą nabyć oraz cenę, jaką gotowi są za nie 
zapłacić. Proponowana cena musi zawierać się w Przedziale Cenowym. 

Do składania Deklaracji w ramach budowy Księgi Popytu uprawnieni są: 

- Inwestorzy będący osobami prawnymi i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci 
jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego oraz 

- zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w przypadku złoŜenia jednej łącznej Deklaracji 
w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje. 

Deklaracje zainteresowania zapisem przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego, w Krakowie przy ul. 
Szpitalnej 40 lub w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, chyba Ŝe Oferujący ustali z danym Inwestorem inny tryb lub 
miejsce przyjęcia Deklaracji. 

Zwraca się uwagę Inwestorom, Ŝe składane Deklaracje będą miały charakter wiąŜący.  

Księga Popytu nie zostanie podana do publicznej wiadomości. 

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy DuŜych Inwestorów Emitent lub Oferujący przekaŜe 
wybranym Inwestorom, na wskazane w Deklaracjach numery faksów, Wezwanie do złoŜenia i opłacenia zapisu. Emitent nie 
jest zobowiązany do skierowania Wezwania do złoŜenia zapisu do Inwestora, który złoŜył Deklarację. 

Wykonaniem zobowiązania wynikającego ze złoŜenia Deklaracji jest złoŜenie i prawidłowe opłacenie zapisu na Akcje Serii B, 
w liczbie nie mniejszej niŜ wskazana w Wezwaniu, w odpowiedzi na Wezwanie Emitenta lub Oferującego i jego opłacenie 
w odpowiednim terminie. 

Niewywiązanie się przez inwestora z ww. zobowiązania moŜe spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą Inwestora 
na zasadach ogólnych wynikających z zapisów Kodeksu Cywilnego. 

Istnieje moŜliwość złoŜenia Zapisu w ramach Transzy DuŜych Inwestorów poza procesem budowania Księgi Popytu. Zapisy 
takie przyjmowane będą na nie mniej niŜ 500 000 Akcji Serii B i nie więcej niŜ 3 000 000 Akcji Serii B. 

Zwraca się uwagę, iŜ ze względu na preferencje przysługujące Inwestorom uczestniczącym w procesie budowy Księgi 
Popytu i umieszczonym na Liście Wstępnego Przydziału, Zapisy składane poza procesem budowania Księgi Popytu mogą 
zostać zrealizowane w mniejszej części lub nie zostać zrealizowane w ogóle. 

Zapisy na Akcje Serii B w ramach Transzy DuŜych Inwestorów przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów 
Oferującego, w Krakowie przy ul. Szpitalnej 40 lub w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, chyba Ŝe Oferujący ustali z 
danym Inwestorem inny tryb lub miejsce przyjęcia Deklaracji. 
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Zapisy subskrypcyjne Akcji Serii B w Transzy Małych Inwestorów mogą być składane jedynie w biurach maklerskich 
będących członkami Konsorcjum Dystrybucyjnego. Z uwagi na fakt, Ŝe przydział Akcji Serii B w Transzy Małych Inwestorów 
nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych, Inwestor składający zapis na Akcje 
Serii B musi posiadać rachunek papierów wartościowych w biurze maklerskim Członku Konsorcjum, w którym zamierza 
złoŜyć zapis subskrypcyjny. 

Inwestorzy chcący subskrybować Akcje Serii B składają Zapis po Cenie Emisyjnej ustalonej na podstawie budowy Księgi 
Popytu. Cena Emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz 
w trybie określonym w art. 56 ust. 1Ustawy o Ofercie. 

5.4 Ubieganie się o dopuszczenie do obrotu 
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz PDA do obrotu na rynku podstawowym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Serii A będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 
do obrotu giełdowego pod warunkiem zarejestrowania przez odpowiedni sąd emisji Akcji Serii B. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B, Emitent 
wystąpi do GPW z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii A i Akcji Serii B. Akcje Serii B zostaną 
zapisane na rachunkach Inwestorów w miejsce posiadanych PDA. Od dnia, w którym na rachunkach Inwestorów zapisane 
zostaną Akcje, przedmiotem obrotu na GPW będą Akcje. 

Emitent przewiduje, iŜ obrót Akcjami na GPW rozpocznie się w II kwartale 2011 r. 

5.5 Rozwodnienie 
Tabela. Struktura Akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty * 

Wyszczególnienie Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym % Liczba głosów na WZ 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZ % 

Akcje Serii A 9 870 000 71,16% 9 870 000 71,16% 

Akcje Serii B 4 000 000 28,84% 4 000 000 28,84% 

Razem 13 870 000 100,00% 13 870 000 100,00% 

Źródło: Emitent, obliczenia Oferującego 

*Przy załoŜeniu objęcia wszystkich Akcji Serii B 

5.6 Koszty emisji 
Przy załoŜeniu objęcia przez Inwestorów wszystkich Akcji Serii B po Cenie Emisyjnej równej maksymalnej cenie z Przedziału 
Cenowego wpływy pienięŜne netto Spółki z tytułu emisji wyniosą 38,34 mln zł.  

Emitent szacuje, iŜ koszty Oferty będą stanowiły ok. 4,15% wartości Oferty (liczonej na podstawie powyŜszych załoŜeń jako 
iloczyn liczby Akcji Serii B i Ceny Emisyjnej) i wyniosą ok. 1,66 mln zł. 
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CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji Spółki potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić 
wymienione poniŜej czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. KaŜde z omówionych poniŜej ryzyk 
moŜe mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym 
moŜe mieć istotnie negatywny wpływ na cenę akcji Spółki lub prawa inwestorów wynikające z tych akcji, w wyniku czego 
inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. 

PoniŜej zostały opisane czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta oraz branŜy, w której prowadzi działalność. Są to czynniki 
ryzyka, które Emitentowi udało się zidentyfikować jako mogące mieć negatywny wpływ na jego działalność. Mogą istnieć 
jeszcze inne czynniki ryzyka, których Emitent obecnie nie zidentyfikował, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa 
powyŜej.  

1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 

1.1 Ryzyko utraty koncesji / nieprzyznania koncesji po roku 2013  
Działalność Emitenta opiera się na posiadanej koncesji nr 296/2003-T na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy 
satelitarnego kodowanego programu telewizyjnego pod nazwą Kino Polska, przyznanej Kino Polska TV Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością przez KRRiT na czas określony do 17 grudnia 2013 r. Koncesja na rozpowszechnianie 
programu telewizyjnego przyznawana jest przez polskiego regulatora na czas określony 10 lat. 

Nie moŜna wykluczyć ryzyka, Ŝe ewentualne niewypełnianie postanowień koncesji, w szczególności w zakresie treści 
programowych lub maksymalnego czasu emisji reklam, trwałe zaprzestanie emisji programu – mogą spowodować sankcje 
ze strony KRRiT (wezwanie do usunięcia naruszeń, kary pienięŜne w wysokości do 50% opłaty rocznej za uŜywanie 
częstotliwości lub do 10% przychodów nadawcy za poprzedni rok podatkowy lub utrata koncesji). Emitent od rozpoczęcia 
działalności do dnia zatwierdzenia Prospektu nie został ukarany przez KRRiT.  

Emitent uzyskał zgodę KRRiT na przejście uprawnień z ww. koncesji na Kino Polska TV Spółka Akcyjna (decyzja nr DK 
170/2010 – 4/296 z 20 lipca 2010 r.) 

Postępowanie o udzielenie koncesji regulowane jest Ustawą o radiofonii i telewizji. Wniosek o udzielenie koncesji zawiera 
szereg informacji prawno-organizacyjnych, programowych, finansowych oraz technicznych, dotyczących programu 
telewizyjnego i samego nadawcy. KRRiT ocenia m.in. zgodność programu telewizyjnego z zadaniami określonymi w Ustawie 
o radiofonii i telewizji, moŜliwość finansowania programu i niezbędnych inwestycji, udział audycji wytworzonych przez 
nadawcę, filmów polskich i związanych z kultura polską, dotychczasowe przestrzeganie przepisów Ustawy o radiofonii i 
telewizji.  

Nie moŜna wykluczyć ryzyka, Ŝe KRRiT odmówi ponownego przyznania Emitentowi koncesji po okresie, na jaki została ona 
pierwotnie wydana. Nie moŜna wykluczyć ryzyka, iŜ warunki ponownie wydanej koncesji (lub umów związanych z koncesją, 
np. na wynajem transpondera, na usługę nadawczą) będą mniej korzystne z punktu widzenia Emitenta niŜ dla obecnie 
posiadanej koncesji. Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 
wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

1.2 Ryzyko nie przedłuŜenia umów współpracy z Operatorami 
Podstawę przychodów Emitenta stanowią opłaty, uiszczane przez operatorów telewizji kablowych i cyfrowych platform 
satelitarnych z tytułu reemisji programów telewizyjnych produkowanych / dystrybuowanych przez Emitenta. Opłaty te 
stanowiły 79,1% przychodów za 2009 r. i 74,5% przychodów za I półrocze 2010 r.  

Emitent podpisał umowy na reemisję programu Kino Polska z wszystkimi operatorami cyfrowych platform satelitarnych oraz 
z 297 operatorami telewizji kablowych, w tym z wszystkimi największymi (10 największych operatorów obejmuje 72% 
abonentów telewizji kablowych). Emitent podpisał umowy na dystrybucję programu FilmBox ze wszystkimi operatorami 
platform satelitarnych i 107 operatorami telewizji kablowej. Emitent podpisał umowy na dystrybucję pakietu programów 
FilmBox Premium ze wszystkimi operatorami platform satelitarnych i 78 operatorami telewizji kablowej. 

Część umów z Operatorami przewiduje przychody ryczałtowe, część uzaleŜnia wielkość przychodów od faktycznej liczby 
abonentów programów Emitenta w danym miesiącu. Umowy z głównymi Operatorami zawarte są a) na czas od roku do 
trzech lat, z moŜliwością wypowiedzenia umowy najwcześniej trzy miesiące przed upływem pierwszego okresu umowy, przy 
czym jeŜeli umowa nie zostanie wypowiedziana zostaje przedłuŜona automatycznie na kolejny czas określony oraz b) na 
czas nieokreślony zazwyczaj z trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. 
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Programy filmowe są z punktu widzenia Operatorów atrakcyjnymi elementami oferty. Programy: Kino Polska oraz FilmBox 
oferowane są przez Operatorów w pakietach programowych o stosunkowo niskich cenach, natomiast pakiet FilmBox 
Premium, (na który składają się Filmbox Extra, Filmbox Family oraz Filmbox HD) wymaga dodatkowej opłaty. 

Nie moŜna wykluczyć ryzyka wypowiedzenia lub teŜ nie przedłuŜenia na kolejne okresy jednej lub kilku umów przez 
Operatorów. Wypowiedzenie / nie przedłuŜenie w szczególności przez Operatora o duŜej liczbie abonentów miałoby 
znaczny negatywny wpływ na przychody i wyniki Emitenta. 

Emitent stara się ograniczyć powyŜsze ryzyko konstruując atrakcyjną ofertę programu telewizyjnego (co potwierdzają 
rosnące wskaźniki oglądalności i zasięgu) oraz negocjując odpowiednie zapisy umów, w tym warunki wypowiedzenia 
i przedłuŜania umów. 

1.3 Ryzyko pozyskiwania atrakcyjnych filmów  
Program telewizyjny Emitenta Kino Polska zgodnie z warunkami koncesji, jest programem o charakterze filmowym 
i dokumentalnym, składają się nań przede wszystkim filmy – fabularne, seriale, dokumentalne, telewizyjne, kroniki filmowe, 
animacje dla dzieci i dla dorosłych – polskie lub wyprodukowane z udziałem polskich twórców (reŜyserów, scenarzystów, 
operatorów, kompozytorów, scenografów itp.) lub / i aktorów. Emitent nabywa prawa do emisji filmów od zewnętrznych 
licencjodawców, pewną część elementów programu (programy autorskie, dotyczące polskiego filmu oraz elementy nawigacji 
i autopromocji) produkuje we własnym zakresie. Zgodnie z wymogami koncesji nie mniej niŜ 70% czasu nadawania 
programu muszą wypełnić tak zdefiniowane polskie filmy oraz audycje dotyczące tych filmów.  

Filmy polskie stanowią od 80% do 90% programu Kino Polska. Większość filmów do programu Emitent nabywa na 
podstawie krótkoterminowych (od miesiąca do roku), zawieranych na bieŜąco umów licencyjnych na jeden – kilka tytułów. 
Zasób filmów polskich lub z udziałem twórców / aktorów jest z natury rzeczy ograniczony, a prawa do filmów pozostają w 
gestii stosunkowo niewielkiego grona licencjodawców. Emitent od lat współpracuje z głównymi, jak teŜ z niezaleŜnymi, 
licencjodawcami polskich filmów, zestawiając atrakcyjny dla odbiorców program Kino Polska. Nie moŜna jednak wykluczyć 
ryzyka, Ŝe w przyszłości Emitent nie będzie w stanie nabyć atrakcyjnych filmów, odpowiadających profilowi programu 
telewizyjnego Emitenta oraz gustom widowni, lub teŜ Ŝe wzrośnie koszt nabycia / współtworzenia takich filmów. Opisane 
powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową 
Emitenta. 

Emitent dąŜy do zawierania długoterminowych umów licencyjnych na szczególnie atrakcyjne filmy, pozyskuje filmy od wielu 
licencjodawców, organizuje konkursy dla młodych twórców oraz podejmuje współfinansowanie produkcji filmowej. 

1.4 Ryzyko modelu biznesu  
W latach 2003 – 2008 działalność gospodarcza Emitenta koncentrowała się wokół rozpowszechniania Kino Polska, 
programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym filmowym, dodatkowo zawęŜonym wyłącznie do filmów polskich 
lub z udziałem polskich reŜyserów, aktorów, scenarzystów itp. MoŜliwość zwiększania przychodów i wyników działalności 
opartej na tak niszowym produkcie stosunkowo szybko napotyka barierę nasycenia rynku. W roku 2009 Emitent 
zdecydowanie poszerzył asortyment produktów (i swój rynek działania), wprowadzając do oferty dystrybucję programów 
telewizyjnych o profilu filmowym, przeznaczonych dla innych nisz rynkowych (program FilmBox i pakiet FilmBox Premium).  

Nie moŜna wykluczyć ryzyka niedostosowania oferty programów Emitenta do zmiany oczekiwań widzów w przyszłości, jak 
teŜ braku moŜliwości wprowadzenia do oferty kolejnych atrakcyjnych produktów w miarę nasycania się dotychczasowych 
rynków. Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 
finansową Emitenta. 

1.5 Ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego  
Emitent zaopatruje swoich klientów, operatorów telewizji kablowych i operatorów satelitarnych platform cyfrowych, w sygnał 
przekazujący program telewizyjny Emitenta drogą satelitarną. Sygnał dla kaŜdego z programów jest zakodowany. 
Umieszczenie sygnału na odpowiednim satelicie telekomunikacyjnym, zapewnienie odpowiedniej pojemności satelity oraz 
obsługę systemu kontroli dostępu dla Operatorów Emitent powierzył wyspecjalizowanym podmiotom. Na podstawie umowy 
licencyjnej z dnia 3 września 2009 r. Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. świadczy Emitentowi usługę nadawczą dla sygnału programu 
Kino Polska. Na podstawie umowy z dnia 1 września 2010 r. spółka Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. świadczy Emitentowi usługę 
nadawczą dla sygnału programów z rodziny FilmBox na terytorium Polski.  

Istnieje ryzyko, Ŝe mimo podpisanych umów i zastosowanych rozwiązań technicznych nastąpi przerwa w moŜliwości odbioru 
jednego / wielu programów Emitenta przez operatorów kablowych i / lub satelitarnych lub teŜ przez ostatecznych widzów, 
w szczególności w przypadkach wadliwego działania lub uszkodzeń urządzeń lub sieci światłowodowych lub teŜ 
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w przypadku działania siły wyŜszej (katastrof naturalnych). Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ 
na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

Emitent stara się zminimalizować ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego. Urządzenia do produkcji i emisji 
programu telewizyjnego Emitenta wyposaŜone są w szereg zabezpieczeń, minimalizujących moŜliwość wystąpienia oraz 
skutki ewentualnej awarii, w tym zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej, odpowiedniej temperatury 
i wilgotności, dublowanie komponentów serwerów emisyjnych, serwery zapasowe, urządzenie pozwalające na zmianę źródła 
sygnału z dokładnością 1 klatki programu, urządzenie utrzymujące emisję programu do 24 godzin po odłączeniu od źródła 
zawartości programu, system łączności operatora z węzłami emisyjnymi. 

1.6 Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kluczowych pracowników 
Działalność oraz rozwój Emitenta są uzaleŜnione od wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej oraz pracowników 
Emitenta.  

Prowadzenie działalności wymaga odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej i wyŜszego szczebla. Utrata lub brak 
moŜliwości znalezienia wykwalifikowanej kadry na kluczowe stanowiska moŜe mieć istotny negatywny wpływ na działalność 
operacyjną lub dalsze perspektywy rozwoju Emitenta.  

Działalność Emitenta w branŜy mediów telewizyjnych oraz dystrybucji praw z licencji do filmów wymaga pozyskiwania i 
utrzymywania pracowników ze specyficznym wykształceniem i doświadczeniem, których podaŜ na rynku polskim jest 
stosunkowo ograniczona. Ponadto na polskim rynku funkcjonują przedsiębiorstwa i holdingi z branŜy mediów, które z uwagi 
na skalę działania kreują popyt na pracowników (szczególnie specjalistów zajmujących się obsługą techniczną 
i przygotowywaniem programów) i mogą oferować korzystniejsze warunki zatrudnienia. 

Nie moŜna zatem wykluczyć ryzyka wystąpienia u Emitenta trudności w pozyskaniu bądź zatrzymaniu pracowników 
niezbędnych do prowadzenia działalności, co przyczynić się moŜe do wzrostu ponoszonych przez Emitenta kosztów 
zatrudnienia. Wzrost kosztów zatrudnienia moŜe mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 
finansową Emitenta. 

1.7 Ryzyko usług obcych  
Specyfika działalności Emitenta powoduje, iŜ znaczący udział w kosztach działalności maja koszty usług obcych (77,3% za 
rok 2009 r.). Na usługi obce składają się: opłaty licencyjne i dystrybucyjne, opłaty za specjalistyczne usługi dotyczące 
produkcji i dystrybucji programów telewizyjnych oraz opłaty za róŜnego rodzaju typowe usługi świadczone dla 
przedsiębiorstwa. Opłaty pierwszego typu to przede wszystkim opłata z tytułu umowy o współpracę z dnia 17 grudnia 2008 r. 
z SPI International Polska Sp. z o.o., regulującej zasady dystrybucji programów z rodziny FilmBox oraz opłaty za filmy na 
rzecz licencjodawców. Usługi specjalistyczne to przede wszystkim koszty udźwiękowienia, tłumaczeń wersji językowych, 
cyfryzacji kopii filmowych, wynajmu transpondera i usług nadawczych. Emitent kupuje takŜe szereg usług typowych takich 
jak: reklamowe, telekomunikacyjne, prawne, doradcze, najmu itp.  

Nie moŜna wykluczyć ryzyka pogorszenia warunków handlowych jednej lub wielu usług obcych, kupowanych przez 
Emitenta, w szczególności kosztów licencji. Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na rentowność 
działalności, a dalej na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

1.8 Ryzyko dominującego wpływu głównego akcjonariusza na działania 
Emitenta 

SPI International Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada 9 037 800 akcji Emitenta, co stanowi 91,57% akcji 
i głosów na WZ Emitenta. Przy załoŜeniu, Ŝe inwestorzy obejmą wszystkie 4 000 000 Akcji Serii B, będące przedmiotem 
publicznej oferty ujętej w niniejszym Prospekcie, udział SPI International Polska Sp. z o.o. obniŜy się do 65,16%. 

Nie moŜna wykluczyć ryzyka, Ŝe interesy i działania głównego akcjonariusza nie będą zbieŜne z interesami akcjonariuszy 
mniejszościowych. W szczególności nie moŜna wykluczyć ryzyka, Ŝe główny akcjonariusz podejmie decyzję o zmianie 
kolejności realizacji strategii Emitenta, zmianie strategii Emitenta, czy teŜ zmianie przedmiotu działania Emitenta. 
Przedmiotowe ryzyko moŜe wystąpić, w szczególności w związku z faktem, iŜ pan Piotr Reisch jest jednocześnie prezesem 
zarządu Emitenta jak równieŜ prezesem zarządu i większościowym wspólnikiem SPI International Polska sp. z o.o., w 
związku z czym w sposób pośredni kontroluje Emitenta. Opisany powyŜej czynnik moŜe mieć istotny negatywny wpływ na 
perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.  

Nie moŜna teŜ wykluczyć ryzyka, Ŝe główny akcjonariusz będzie mógł wywierać decydujący wpływ na decyzje Emitenta, 
w tym wpływ na decyzje dotyczące treści uchwał podejmowanych przez WZ. Opisany powyŜej czynnik moŜe mieć istotny 
negatywny wpływ na sferę stosunków korporacyjnych z punktu widzenia inwestorów mniejszościowych. 
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1.9 Ryzyko współpracy z At Media 
Około 14% przychodów Emitenta za rok 2009 i 21,7% przychodów Emitenta za I półrocze 2010 r. pochodziło z wpływów 
ze sprzedaŜy czasu reklamowego w programach telewizyjnych produkowanych / dystrybuowanych przez Emitenta. Z uwagi 
na charakter programów Emitenta i ich udział w oglądalności (tzw. programy tematyczne), czas reklamowy w programach 
Emitenta oferowany jest reklamodawcom za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu – tzw. brokera / domu 
mediowego At Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie długoterminowej umowy na sprzedaŜ czasu 
reklamowego. Obecna umowa zawarta została na okres od 2 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2011r. At Media specjalizuje się 
w pośrednictwie w sprzedaŜy czasu reklamowego w tematycznych programach telewizyjnych, m.in. w programach o 
charakterze filmowym. Emitent współpracuje z domem mediowym od 2005 roku. 

Nie moŜna wykluczyć ryzyka zaprzestania lub pogorszenia współpracy z At Media Sp. z o.o. w przyszłości lub teŜ 
rozpoczęcia sprzedaŜy czasu reklamowego we własnym imieniu i na własny rachunek przez Emitenta. 

Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 
finansową Emitenta. 

1.10 Ryzyko związane z umowami dystrybucyjnymi dla programów FilmBox 
Od roku 2009 Emitent oferuje nowy produkt, który szybko zyskuje znaczący udział w przychodach ogółem Emitenta: 
produkuje i dystrybuuje program FilmBox oraz pakiet FilmBox Premium (trzy programy: FilmBox Extra, FilmBox Family 
i FilmBox HD). Przychody z dystrybucji i produkcji programów FilmBox osiągnęły 43,6% przychodów ogółem za rok 2009 
Emitenta (za I półrocze 2010 r. – 47,1%). W latach 2009 – 2010 Emitent oferował programy FilmBox operatorom telewizji 
kablowych i satelitarnych na podstawie ramowej umowy o współpracę z SPI International Polska Sp. z o.o. (z dnia 17 
grudnia 2008 r.), która zawarła stosowne umowy z właścicielami poszczególnych koncesji. SPI International Polska Sp. z 
o.o. jest większościowym akcjonariuszem Emitenta. Od dnia 1 stycznia 2011 r. Emitent dystrybuuje programy z rodziny 
FilmBox na podstawie umowy z 1 września 2010 roku, zawartej bezpośrednio z właścicielem koncesji, spółką SPI TV Ltd. 

Nie moŜna wykluczyć ryzyka, iŜ umowa ta nie zostanie przedłuŜone na kolejny okres obowiązywania lub teŜ wynegocjowane 
zostaną nowe warunki handlowe mniej korzystne dla Emitenta niŜ dzisiejsze. Nie moŜna teŜ wykluczyć ryzyka, iŜ 
koncesjonariusz utraci jedną lub więcej koncesję z przyczyn, na które Emitent nie ma wpływu. Opisane powyŜej czynniki 
mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

1.11 Ryzyko „testów na utratę wartości” 
Wg sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2010 roku znaczną część aktywów Emitenta (12 539 tys. zł, tj. 48,0% 
aktywów) stanowią wartości niematerialne i prawne, w tym „Licencje o nieograniczonym okresie uŜytkowania” – 6 887 tys. zł, 
tj. 26,4% aktywów, zaś „Licencje o ograniczonym okresie uŜytkowania” – 5 272,8 tys. zł, czyli 20,2% aktywów Emitenta 
ogółem. 

Kategoria „Licencje o ograniczonym okresie uŜytkowania” obejmuje przede wszystkim licencje filmowe (róŜne gatunki filmów 
fabularnych, dokumentalnych, seriali, animacji dla dzieci i dla dorosłych, etiud, kina off, kina niezaleŜnego) i licencje na 
kabarety, wykorzystywane na podstawie krótko- oraz długo-terminowych umów z licencjodawcami.  

Kategoria „Licencje o nieograniczonym okresie uŜytkowania” obejmuje prawa autorskie do programów, dotyczących filmu 
polskiego (np. wywiady, omówienia, felietony, reportaŜe z planu filmowego, informacje, konkursy) i elementów programu 
telewizyjnego (np. zwiastuny, menu, inne elementy nawigacji i autopromocji) wyprodukowanych przez Emitenta na potrzeby 
programu Kino Polska. 

Zgodnie z MSR 36 pozycja „wartości niematerialne i prawne” winna być co najmniej co roku poddawana testowi na 
ewentualną utratę wartości. Nie moŜna wykluczyć ryzyka, iŜ test przeprowadzony na dzień bilansowy 31 grudnia 2010 
wykaŜe zmniejszenie wartości tego aktywa, co mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 
wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

2.1 Ryzyko konkurencji ze strony innych dostawców programów 
wyspecjalizowanych filmowych w ofercie operatorów 

Emitent działa na silnie konkurencyjnym rynku, gdzie o ostatecznych odbiorców „walczy” wiele programów telewizyjnych 
o charakterze filmowym, nadawanych w języku polskim i w językach obcych, w rozdzielczości zwykłej czy teŜ High 
Definition, zawierających rozmaite przekroje filmowej i telewizyjnej oferty produkcji polskiej, amerykańskiej, europejskiej 



Część II. Czynniki ryzyka 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  27 

i innych producentów. Ponadto konkuruje z Emitentem wielu nadawców programów telewizyjnych uniwersalnych czy o nie 
filmowym charakterze, szczególnie widoczne jest to w ofercie operatorów telewizji kablowych, gdzie skończona 
przepustowość łącza kablowego wymusza ograniczenie oferty do kilkudziesięciu programów, co pociąga za sobą regularną 
wymianę najmniej atrakcyjnych programów w ofercie. O zainteresowaniu ostatecznego odbiorcy mogą teŜ zadecydować 
warunki tworzone przez operatora, na które Emitent ma niewielki wpływ, takie jak konstrukcja oferty pakietów telewizyjnych 
podstawowych i dodatkowych, zawartość pakietów w stosunku do ceny i do konkurencji, dostępność sygnału, oferta 
dekoderów itp. 

Nie moŜna wykluczyć ryzyka, Ŝe mimo utrzymywania przez Emitenta atrakcyjnej oferty programu telewizyjnego, konkurencja 
w segmencie programów o charakterze filmowym lub teŜ w całej branŜy mediów nasili się, co mogłoby spowodować 
zmniejszenie oglądalności programów Emitenta. Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na 
perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 

2.2 Ryzyko sytuacji makroekonomicznej i kondycji gospodarstw domowych 
Poziom przychodów Emitenta uzaleŜniony jest od zamoŜności ludności Polski (w szczególności ludności większych miast), 
która zmienia się w zaleŜności od koniunktury gospodarczej, w tym: dynamiki wzrostu gospodarczego, poziomu bezrobocia, 
konsumpcji indywidualnej, wskaźników optymizmu konsumentów, poziomu kursu euro wobec złotego oraz polityki fiskalnej 
państwa. Istnieje ryzyko, Ŝe w przypadku przedłuŜającego się osłabienia lub ponownego pogorszenia koniunktury 
gospodarczej nastąpi zmniejszenie popytu na usługi oferowane przez Emitenta, co wpłynie negatywnie na jego wyniki 
finansowe. Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i 
sytuację finansową Emitenta. 

2.3 Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej  
Prowadzona przez Emitenta działalność opiera się głównie na korzystaniu z praw własności intelektualnej i zawartych 
umowach licencyjnych. W przekonaniu Emitenta nie narusza on w swojej działalności praw własności intelektualnej osób 
trzecich. Nie moŜe on jednak wykluczyć przypadków, w których Emitent mógłby nieumyślnie naruszyć takie prawa. W 
związku z tym, Emitent nie moŜe wykluczyć, Ŝe w takich przypadkach zostaną skierowane roszczenia z tego tytułu. Na dzień 
zatwierdzenia Prospektu roszczenia tego rodzaju nie zostały skierowane przeciwko Emitentowi. Wynikiem takich roszczeń 
mogłaby być konieczność zapłacenia odszkodowań. Taka sytuacja mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na wyniki 
finansowe i dalszą perspektywę rozwoju Emitenta.  

Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 
finansową Emitenta. 

2.4 Ryzyko zmienności przepisów prawa, w szczególności regulujących 
działalność Emitenta jako nadawcy telewizyjnego 

W związku z faktem, iŜ polski system prawny jest przedmiotem częstych zmian, mogą one mieć negatywny wpływ na 
działalność Emitenta oraz pociągają za sobą powaŜne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. W szczególności na 
działalność Emitenta mogą mieć wpływ zmiany prawa regulującego wykonywaną działalność, w tym Ustawy o radiofonii i 
telewizji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Ustawy o prawie autorskim, regulacji UE dotyczących funkcjonowania 
organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a takŜe zmiana aktów regulujących działalność rynku kapitałowego 
w Polsce. Nowe regulacje prawne mogą potencjalnie rodzić pewne ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, 
brakiem praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji publicznej 
itp.  

Opisane powyŜej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 
finansową Emitenta. 

2.5 Ryzyko zmiany przepisów lub interpretacji przepisów podatkowych i 
ubezpieczeń społecznych 

System podatkowy w Polsce charakteryzuje się duŜą zmiennością. Ewentualne zmiany dotyczące opodatkowania 
działalności gospodarczej zarówno w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług lub innych podatków 
mogą wpłynąć negatywnie na prowadzoną przez Spółkę działalność i poziom dochodów. Emitent naraŜony jest równieŜ na 
ryzyko związane z moŜliwością zmian interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych z przez organy podatkowe a 
mające wpływ na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Emitenta.  
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2.6 Ryzyko kursowe 
Emitent ponosi koszty usług nadawczych (usługi nadania sygnału telewizyjnego na satelitę) dla kaŜdego z programów 
telewizyjnych w zwyczajowo przyjętej do tego typu umów walucie, tj. w euro. Tym samym wartość kosztów Emitenta 
naraŜona jest na ryzyko kursowe. Ewentualne znaczne osłabienie złotego wobec euro mogłoby spowodować zmniejszenie 
rentowności programu Kino Polska oraz programów z rodziny FilmBox Emitent nie stosuje instrumentów zabezpieczających 
przed ryzykiem kursowym. 

Opisany powyŜej czynnik moŜe mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 
finansową Emitenta. 

2.7 Ryzyko wynikające z braku w składzie Rady Nadzorczej osoby 
spełniającej wymogi kwalifikacyjne i niezaleŜności przewidziane 
w przepisach art. 86 ust 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach  

Zgodnie z treścią art. 86 ust 1 i 4 ustawy o Biegłych Rewidentach powołuje się komitet audytu, a przynajmniej jeden 
z członków komitetu audytu powinien spełniać wymogi posiadania kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji 
finansowej oraz wymogi w zakresie niezaleŜności, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt. 1, 3 i 5 Ustawy o Biegłych 
Rewidentach. W Radzie Nadzorczej Emitenta nie zasiada osoba posiadająca kwalifikację w dziedzinie rachunkowości lub 
rewizji finansowej oraz spełniająca jednocześnie wymogi w zakresie niezaleŜności. Emitent podejmie działania, zmierzające 
do zmiany składu Rady Nadzorczej tak aby w dniu uzyskania statutu spółki publicznej, skład komitetu audytu był zgodny 
z ww. ustawą. Istnieje jednak ryzyko, iŜ zmiana ta nie zostanie dokonana do dnia uzyskania przez Emitenta statusu spółki 
publicznej co będzie stanowiło naruszenie art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach. 

3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI 

3.1 Ryzyko związane z moŜliwością niedopuszczenia Akcji do obrotu, 
zawieszenia obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji z obrotu 

Dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym wymaga spełnienia szeregu wymogów natury formalnej określonych 
w postanowieniach Regulaminów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. W przypadku niedopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym lub PDA inwestorzy muszą liczyć 
się z ryzykiem ograniczenia zbywalności akcji. Podobna sytuacja moŜe mieć miejsce w przypadku zawieszenia obrotu 
Akcjami lub ich wykluczenia z obrotu.  

Zgodnie z § 3 ust 1 Regulaminu Giełdy dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile: 

1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został 
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równowaŜność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie 
publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba Ŝe sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie 
równowaŜności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 

2) ich zbywalność nie jest ograniczona; 

3) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

Zgodnie z § 3 ust 2 Regulaminu Giełdy dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje jeŜeli:  

1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie tej ceny 
nie jest moŜliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 10.000.000 euro; 

2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których kaŜdy uprawniony jest do wykonywania mniej niŜ 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 

a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego lub 

b) 100 000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej 1 000 000 euro, liczonej 
według ostatniej ceny sprzedaŜy lub emisyjnej.  

Dodatkowo, zgodnie z § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych 
do obrotu na tym rynku, jednym z warunków dopuszczenia akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (Dz.U. 
2010 Nr 84, poz. 547) jest istnienie rozproszenia akcji objętych wnioskiem, zapewniającego płynność obrotu tymi akcjami. 
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Zgodnie z powyŜszym Rozporządzeniem Ministra Finansów takim rozproszeniem jest sytuacja w której w posiadaniu 
akcjonariuszy, z których kaŜdy posiada nie więcej niŜ 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu znajduje się:  

1) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych 
lub 

2) co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17 000 000 euro, 
według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaŜy akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach- według 
prognozowanej ceny rynkowej.  

Istnieje ryzyko, iŜ akcje Emitenta objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego nie będą spełniały warunków 
dopuszczenia na rynku regulowanym. W takim przypadku Emitent rozwaŜy wprowadzenie Akcji do Alternatywnego Systemu 
Obrotu. 

Zgodnie z § 30 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy moŜe zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech 
miesięcy: (i) na wniosek emitenta,(ii) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (iii) jeŜeli 
emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie. Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuŜszy niŜ miesiąc na Ŝądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Na podstawie § 31 ust. 1 
Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeŜeli ich zbywalność stała się 
ograniczona, (ii) na Ŝądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, (iii) w przypadku zniesienia ich 
dematerializacji, (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 

Ponadto, zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy moŜe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu 
giełdowego: (i) jeŜeli przestały spełniać inne, niŜ warunek nieograniczonej zbywalności, warunki dopuszczenia do obrotu 
giełdowego na danym rynku, (ii) jeŜeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, (iii) na wniosek 
Emitenta, (iv) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 
z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, (v) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego 
interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego 
podziale lub przekształceniu, (vii) jeŜeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano Ŝadnych transakcji giełdowych na danym 
instrumencie finansowym, (viii) wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 
(ix) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z 
obrotu giełdowego, a takŜe o wstrzymaniu dopuszczenia do obrotu giełdowego lub rozpoczęcia notowań podawane są 
niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób określony w Ustawie o Obrocie. 

3.2 Ryzyka związane z przepisami art. 16, 17 i 18 Ustawy o Ofercie 
Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów 
prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaŜą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, wprowadzającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub 
sprzedaŜy w imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe takie naruszenie 
moŜe nastąpić, Komisja, z zastrzeŜeniem art. 19 Ustawy o Ofercie, moŜe:  

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaŜy albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie 
dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych, lub  

2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaŜy albo dalszego jej prowadzenia, lub  

3) opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą 
publiczną, subskrypcją lub sprzedaŜą.  

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaŜą, Komisja moŜe wielokrotnie zastosować środek przewidziany 
w pkt 2 i 3 powyŜej.  

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe 
takie naruszenie moŜe nastąpić, Komisja, z zastrzeŜeniem art. 19 Ustawy o Ofercie, moŜe:  

1) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym, na okres nie dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych;  

2) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;  

3) opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.  
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W związku z danym ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym, Komisja moŜe wielokrotnie zastosować środek przewidziany w pkt 2 i 3 powyŜej.  

Nie moŜna wykluczyć naruszenia przez Emitenta lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta przepisów 
prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym. 

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Komisja moŜe zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17, takŜe w 
przypadku gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji lub przekazywanych do wiadomości publicznej, 
wynika, Ŝe:  

1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaŜ papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;  

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta;  

3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z raŜącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie moŜe mieć 
istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub teŜ w świetle przepisów prawa moŜe prowadzić do ustania 
bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub  

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko 
uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.  

 W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, Ŝe emitent, dla którego Rzeczpospolita 
Polska jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej w imieniu lub na zlecenie 
takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem lub wprowadzeniem do obrotu na rynku 
regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję przepisy prawa obowiązujące w tym 
państwie, Komisja moŜe:  

1) wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa lub  

2) zastosować środki określone w art. 16 lub art. 17.  

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, dopuszczeniem 
lub wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub prowadzeniem akcji promocyjnej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym, lub 
podmiot uczestniczący w ofercie publicznej, dopuszczeniu lub wprowadzeniu papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym lub akcji promocyjnej, w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta, Komisja przekazuje informację o tym 
zdarzeniu właściwemu organowi państwa macierzystego tego emitenta.  

 W przypadku gdy, mimo poinformowania przez Komisję, właściwy organ państwa macierzystego emitenta nie podejmuje 
działań mających zapobiec dalszemu naruszaniu przepisów prawa lub gdy te działania są nieskuteczne, Komisja moŜe, w 
celu ochrony interesu inwestorów, po uprzednim poinformowaniu tego organu, zastosować środki określone odpowiednio w 
art. 16, art. 17 lub w art. 53 ust. 5. Komisja niezwłocznie przekazuje informację o zastosowaniu tych środków Komisji 
Europejskiej.;  

W przypadku ustania przyczyn wydania decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lub 2, w art. 17 ust. 1 pkt 1 lub 2 lub w 
art. 18, Komisja moŜe, na wniosek emitenta lub wprowadzającego albo z urzędu, uchylić tę decyzję.;  

W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych powyŜej inwestorzy muszą liczyć się z ryzykiem ograniczenia zbywalności 
posiadanych instrumentów finansowych, co moŜe spowodować po ich stronie straty finansowe. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 - 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym 
lub jest zagroŜony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na Ŝądanie Komisji, wstrzymuje dopuszczenie 
do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi 
instrumentami finansowymi, na okres nie dłuŜszy niŜ 10 dni. W przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi 
lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŜliwość zagroŜenia 
prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów 
inwestorów, na Ŝądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na 
okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc. Na Ŝądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez 
Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraŜa w sposób istotny 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie 
interesów inwestorów. 
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3.3 Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem 
akcji promocyjnej 

Ustawa o Ofercie reguluje równieŜ kwestię prowadzenia przez Emitenta akcji promocyjnej w związku z Ofertą. W szczególności, 
w przypadku prowadzenia akcji promocyjnej w treści wszystkich materiałów promocyjnych naleŜy jednoznacznie wskazać: 

a) Ŝe mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy; 
b) Ŝe został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny; 
c) miejsca, w których prospekt emisyjny jest lub będzie dostępny. 

Informacje przekazywane w ramach akcji promocyjnej powinny być zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie 
emisyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, których zamieszczenie w prospekcie emisyjnym 
jest wymagane przepisami ustawy lub Rozporządzenia o Prospekcie, gdy prospekt emisyjny jeszcze nie został udostępniony 
do publicznej wiadomości, jak równieŜ nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji emitenta i oceny papierów 
wartościowych.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyŜszych obowiązków wynikających z art. 53 ust. 2, 3 i 4 Ustawy o Ofercie Komisja 
moŜe: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuŜszy niŜ 10 dni 
roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości, lub 

2) zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, jeŜeli: 
a) Emitent lub Wprowadzający uchyla się od usunięcia wskazanych przez Komisję nieprawidłowości w 

terminie wskazanym w pkt 1 lub 
b) treść materiałów promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy ustawy, lub 

3) opublikować, na koszt Emitenta lub Wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji 
promocyjnej, wskazując naruszenia prawa. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia wyŜej wskazanych obowiązków, Komisja moŜe równieŜ nałoŜyć na Emitenta lub 
Wprowadzającego karę pienięŜną do wysokości 250 000 zł. 

3.4 Ryzyko naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie przez 
Emitenta 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie w przypadku gdy emitent lub wprowadzający:  

1) nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 20, 
art. 24 ust. 3, art. 28 ust. 3, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38b, art. 40, art. 42b, art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 
48, art. 50, art. 51a, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56-56c, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 
70,  

2) nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki wynikające z art. 38 ust. 5 w związku z art. 48 w zakresie 
zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3, z art. 39 w 
związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, z art. 42 ust. 
4 w związku z art. 45, art. 47 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji 
przez odesłanie, art. 50, art. 52 i art. 54 ust. 2 i 3,  

3) nie wykonuje lub wykonuje nienaleŜycie nakaz, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1, narusza zakaz, 
o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 i art. 17 ust. 1 pkt 2,  

4) nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 29-
31 i art. 33 Rozporządzenia o Prospekcie,  

5) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 2, art. 42a ust. 2 i art. 51 ust. 2, nie przekazuje w terminie aneksu do 
prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego lub  

6) wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej 
wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego  

- Komisja moŜe wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na 
rynku regulowanym albo nałoŜyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 
nakładana, karę pienięŜną do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.  

Zgodnie z art. 96 ust. 2 w przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b, Ustawy 
o Ofercie Komisja, przed wydaniem decyzji, o nałoŜeniu sankcji, o których mowa powyŜej, zasięga opinii spółki prowadzącej 
rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe emitenta.  
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W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 
Komisja moŜe dodatkowo zobowiązać emitenta do niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach 
ogólnopolskich lub przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób. Umowy przeniesienia papierów wartościowych 
zawarte przed wydaniem decyzji o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na 
rynku regulowanym, są waŜne. W decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym Komisja 
określa termin, nie krótszy niŜ 14 dni, po upływie którego skutek ten następuje. W przypadku bezterminowego wykluczenia 
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, w terminie tym następuje wycofanie papierów wartościowych z tego 
obrotu; art. 91 ust. 11 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio.  

W przypadku raŜącego naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1, Komisja moŜe nałoŜyć na osobę, która w 
tym okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pienięŜną do wysokości 100 000 zł. Kara nie moŜe być nałoŜona, jeŜeli od 
wydania decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1, upłynęło więcej niŜ 6 miesięcy 

Komisja moŜe przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji stwierdzającej niewywiązywanie się emitenta z obowiązków, o 
których mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Przekazanie przez Komisję do publicznej wiadomości takiej informacji, nie 
narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy o Obrocie.  

Uprawnienia Komisji, wynikające z przepisów art. 96 ust. 1-11 Ustawy o Ofercie, w zakresie dotyczącym art. 57 ust. 1 i 2 tej 
ustawy, mają zastosowanie do:  

1) zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego dotyczących instrumentów 
finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) zdarzeń zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub 
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z innych 
państw członkowskich.  

 W przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki, o których mowa w art. 10 
ust. 5, ust. 6 lub w art. 65 ust. 1, Komisja moŜe nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 100 000 zł. Przepisy art. 96 ust. 6-11 
stosuje się odpowiednio. 

W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2, nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki, o 
których mowa w art. 10 ust. 5 lub 6, Komisja moŜe nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 100 000 zł. Przepisy art. 96 ust. 6-
11 stosuje się odpowiednio. 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie 
obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158 Ustawy o Obrocie dotyczących postępowania z informacjami poufnymi, lub 
wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie, Komisja moŜe:  

1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo  

2) nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 1 000 000 zł, albo  

3) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, 
nakładając jednocześnie karę pienięŜną określoną w pkt 2.  

Przepisy  art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio. 

3.5 Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii B 
Istnieje ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku. Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeŜeli w okresie Oferty nie 
zostanie prawidłowo opłacona i objęta ani jedna Akcja Serii B, wtedy Zarząd odstąpi od Oferty.  

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeŜeli Zarząd nie zgłosi do właściwego sądu uchwały WZA Spółki o podwyŜszeniu 
kapitału zakładowego w ciągu 12 miesięcy od dnia uzyskania zatwierdzenia Prospektu przez Komisję zgodnie z art. 7 ust. 1 
Ustawy o Ofercie lub uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające rejestracji podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B. 

Niedojście emisji Akcji Serii B do skutku moŜe spowodować utratę przez Inwestorów potencjalnych korzyści w wyniku 
czasowego zamroŜenia środków finansowych Inwestorów, którzy złoŜyli Zapisy. 
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3.6 Ryzyko płynności i wahań kursowych 
Notowania giełdowe akcji znacznej części emitentów charakteryzują się między innymi znacznymi wahaniami cen papierów 
wartościowych oraz wolumenu obrotów w krótkich przedziałach czasu. Biorąc pod uwagę ilość i wartość akcji Emitenta, 
inwestorzy zainteresowani przeprowadzaniem transakcji kupna lub sprzedaŜy znacznych pakietów akcji Spółki powinni 
uwzględnić ryzyko czasowego ograniczenia ich płynności, a takŜe znacznych wahań ich kursu. 

3.7 Ryzyko opóźnienia w dopuszczeniu, niedopuszczenia, opóźnienia we 
wprowadzeniu lub niewprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego 

Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych 
wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 w sprawie 
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych 
dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. 2010 Nr 84, poz. 547) oraz w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych. 

Spełnienie warunków dopuszczenia do obrotu giełdowego, o których mowa powyŜej, będzie uzaleŜnione od wyników oferty 
Akcji Serii A i Akcji Serii B. W ocenie Spółki, po przeprowadzeniu Oferty Spółka będzie spełniać wszystkie warunki 
dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego. 

W sytuacji, gdy emisja dojdzie do skutku w liczbie w liczbie mniejszej niŜ zakładana przez Spółkę - Emitent zamierza 
ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz PDA do obrotu na rynku równoległym. 

Istnieje równieŜ ryzyko, iŜ – w przypadku, gdy emisja dojdzie do skutku w liczbie w liczbie mniejszej niŜ zakładana - Akcje 
Emitenta objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego nie będą spełniały warunków dopuszczenia na Ŝadnym 
rynku regulowanym. W takim przypadku Emitent rozwaŜy wprowadzenie Akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu. 

Uchwałę w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego podejmuje Zarząd Giełdy. Zarząd Giełdy 
obowiązany jest podjąć uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych w terminie 14 dni 
od złoŜenia kompletnego wniosku. 

W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg tego terminu 
rozpoczyna się w momencie uzupełnienia wniosku lub przekazania dodatkowych informacji. 

Zarząd Giełdy moŜe odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego uzasadniając swą decyzję. 
W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia instrumentów finansowych do 
obrotu giełdowego, Emitent moŜe złoŜyć odwołanie od tej decyzji do Rady Giełdy. Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać 
odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złoŜenia. 

Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego moŜe zostać złoŜony 
najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów wartościowych do 
obrotu giełdowego, a w przypadku złoŜenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. 

W przypadku ewentualnej odmowy lub opóźnienia dopuszczenia Akcji do obrotu giełdowego, Inwestorzy muszą liczyć się 
z czasowym brakiem płynności Akcji. 

Wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego następuje na podstawie § 38 Regulaminu Giełdy na wniosek Emitenta. 
Opóźnienie w złoŜeniu wniosku przez Emitenta lub niezgodność wniosku z wymaganiami określonymi w § 38 Regulaminu 
Giełdy, moŜe skutkować opóźnieniem we wprowadzeniu Akcji do obrotu giełdowego. W szczególnym wypadku, gdy 
wniosek, o którym mowa powyŜej, nie zostanie złoŜony w terminie 6 miesięcy od wydania przez Zarząd Giełdy uchwały 
o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, to zgodnie z § 11 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy moŜe 
uchylić uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego. 

Spółka wystąpi o wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii A pod warunkiem rejestracji podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w wyniku emisji Akcji Serii B. Akcje Serii A zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego pod warunkiem 
spełnienia warunków dopuszczenia o których mowa w pkt. 3.1. Części II Prospektu. 

3.8 Ryzyko związane z opóźnieniem lub odmową wprowadzenia  
do obrotu PDA 

Zgodnie z § 14 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy dopuści do obrotu giełdowego PDA, pod warunkiem Ŝe uzna iŜ obrót tymi 
prawami osiągnie wielkość zapewniającą odpowiednią płynność i prawidłowy przebieg transakcji giełdowych, interes 
uczestników obrotu nie będzie zagroŜony a w chwili podejmowania decyzji o dopuszczeniu do obrotu giełdowego PDA brak 
będzie podstaw do stwierdzenia, Ŝe warunki Regulaminu Giełdy dotyczące dopuszczenia Akcji Serii B nie będą spełnione. 
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Zarząd zamierza niezwłocznie po przydziale Akcji Serii B zwrócić się do KDPW z wnioskiem o rejestrację PDA. Rejestracja PDA 
nastąpi pod warunkiem dopuszczenia ich do obrotu giełdowego. PDA zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na wniosek 
Emitenta nie wcześniej niŜ w dniu zarejestrowania ich w KDPW. Istnieje ryzyko, Ŝe ewentualne przedłuŜanie się procedur 
związanych z dopuszczeniem PDA do obrotu giełdowego spowoduje, Ŝe obrót PDA nie rozpocznie się w terminie planowanym 
przez Zarząd. W takiej sytuacji Inwestorzy będą naraŜeni na czasowe zamroŜenie zainwestowanych w Akcje Serii B środków 
finansowych. 

3.9 Ryzyko związane z rejestracją Akcji Serii B oraz notowaniem PDA 
Obrót PDA będzie miał miejsce w okresie pomiędzy zakończeniem subskrypcji Akcji Serii B a zarejestrowaniem Akcji Serii B 
przez KDPW. Charakter PDA rodzi ryzyko, Ŝe w sytuacji, gdy sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji 
podwyŜszenia kapitału, właściciel PDA otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej i liczby posiadanych PDA. 
Inwestorzy, którzy nabyli PDA na rynku giełdowym po cenie wyŜszej od ceny emisyjnej Akcji Serii B, poniosą w takiej sytuacji 
stratę na inwestycji w PDA. 
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CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 

EMISYJNYM 

1.1. Emitent 

1.1.1. Informacje o Emitencie 

Firma: Kino Polska TV Spółka Akcyjna  

Adres siedziby: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa 

Główny telefon: +48 22 356 74 00 

Faks: +48 22 356 74 01 

E-mail sekretariat@kinopolska.pl 

Strona internetowa: www.kinopolska.pl 

1.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta 

Osoby działające w imieniu Emitenta: 

Piotr Reisch -  Prezes Zarządu 

Bogusław Kisielewski -  Członek Zarządu 

1.1.3. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie 
Emisyjnym, działających w imieniu Emitenta 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie. 

Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności by 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe 
w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

 

Piotr Reisch 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Bogusław Kisielewski 

Członek Zarządu 
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1.2. Oferujący 

1.2.1. Informacje o Oferującym 

Firma: NOBLE Securities S.A. 

Adres siedziby: 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3/215 

Główny telefon: + 48 12 426 25 15 

Faks: + 48 12 411 17 66 

E-mail biuro@noblesecurities.pl 

Strona internetowa: www.noblesecurities.pl 

1.2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego 

W imieniu Oferującego NOBLE Securities S.A. działają następujące osoby fizyczne: 

Dominik Ucieklak -  I Wiceprezes Zarządu 

Norbert Kozioł -  Wiceprezes Zarządu 

1.2.3. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie 
Emisyjnym, działających w imieniu Oferującego 

Odpowiedzialność NOBLE Securities S.A., jako podmiotu sporządzającego Prospekt Kino Polska TV S.A. jest ograniczona 
do następujących części Prospektu: 

• w Części II – Czynniki ryzyka – pkt. 3 
• w Części III – Dokument rejestracyjny – pkt. 1.2,  
• w Części IV – Dokument ofertowy – pkt. 1.1, 1.2, 3.3.1, 4.1,4.3, 4.7, 4.10, 5 - 9 
• oraz odpowiadających w/w punktom fragmentów Części I Prospektu „Podsumowanie”. 

Działając w imieniu NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym oświadczamy, iŜ zgodnie z naszą najlepszą 
wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, przy 
sporządzeniu których NOBLE Securities Spółka Akcyjna brała udział, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 
oraz Ŝe w tych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

Dominik Ucieklak 

I Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

Norbert Kozioł 

Wiceprezes Zarządu 
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1.3. Doradca Finansowy 

1.3.1. Informacje o Doradcy Finansowym 

Firma: Art Capital sp. z o. o. 

Adres siedziby: 31-055 Kraków, ul. Miodowa 26 

Główny telefon: + 48 12 428 50 60 

Faks: + 48 12 429 66 22 

E-mail art-capital@art-capital.pl 

Strona internetowa: www.art-capital.pl 

1.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Finansowego 

Osoby działające w imieniu Doradcy Finansowego: 

Artur Bielaszka -  Prezes Zarządu 

Piotr Grzesiak -  Wiceprezes Zarządu 

1.3.3. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie 
Emisyjnym, działających w imieniu Doradcy Finansowego 

Odpowiedzialność Art Capital Sp. z o. o., jako podmiotu biorącego udział przy sporządzeniu Prospektu Kino Polska TV S.A. 
jest ograniczona do następujących części Prospektu: 

• w Części II – Czynniki ryzyka – pkt. 1, 2 
• w Części III – Dokument rejestracyjny – pkt 1.3, 2, 3, 5.1.5, 5.2, 6.1–6.2, 6.6, 7–12, 17, 20.7,20.9, 23–25; 
• w Części IV – Dokument ofertowy – pkt 3.3.2, 3.4; 
• oraz odpowiadających w/w punktom fragmentów Części I Prospektu „Podsumowanie”. 

Działając w imieniu Art Capital Sp. z o. o., oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej 
staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, przy sporządzeniu których Art 
Capital Sp. z o. o. brała udział, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe w tych częściach Prospektu 
nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

Artur Bielaszka 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Piotr Grzesiak 

Wiceprezes Zarządu 
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1.4. Doradca Prawny 

1.4.1. Informacje o Doradcy Prawnym 

Firma: Ślązak, Koroluk, Szarek Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska  

Adres siedziby: ul. Słomińskiego 17/44 00-195 Warszawa  

Główny telefon: + 48 22 826 39 78 

Faks: + 48 22 833 83 38 

E-mail kancelaria@skslaw.pl 

Strona internetowa: www.skslaw.pl  

1.4.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego 

W imieniu Doradcy Prawnego działa: 

Radca Prawny Andrzej Koroluk – Partner  

1.4.3. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie 
Emisyjnym, działających w imieniu Doradcy Prawnego 

Odpowiedzialność Ślązak, Koroluk, Szarek Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie jako 
podmiotu przyjmującego odpowiedzialność za sporządzenie lub udział w sporządzeniu Prospektu ograniczona jest wyłącznie 
do następujących części Prospektu: 

Dokument Rejestracyjny: pkt. 5.1.1 – 5.1.4, 6.4, 6.5, 14.2, 15, 16, 18, 19, 20.8, 21, 22. 

Dokument Ofertowy: pkt. 3.3.3, 4.2, 4.4- 4.6, 4.8, 4.9, 4.11. 

 

 

Oświadczam, Ŝe zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 
zawarte w Prospekcie w częściach, które sporządziła lub brała udział w sporządzeniu Ślązak, Koroluk, Szarek Kancelaria 
Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz 
Ŝe w wyŜej wymienionych częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

Andrzej Koroluk 

Partner 
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2 BIEGLI REWIDENCI 

2.1. Podmiot uprawniony do badania historycznych informacji finansowych 
Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego za 2007 r.: 

Firma System Rewident Sp. z o.o. 

Siedziba Warszawa 

Adres Al. Jana Pawła II 61c, 01-031 Warszawa 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę 
Biegłych Rewidentów pod numerem 1253. 

W imieniu spółki System Rewident Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok 
sporządzonego zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości przeprowadziła Małgorzata Garstka – Biegły Rewident 
wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 10659/7773. W imieniu spółki 
System Rewident Sp. z o.o. opinię z badania podpisała Jadwiga Szabat Prezes Zarządu / Biegły Rewident wpisany przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 3905/5031.  

 

Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego za 2008 r.: 

Firma Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. 

Siedziba Warszawa 

Adres ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę 
Biegłych Rewidentów pod numerem 2558. 

W imieniu spółki Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. badanie jednostkowego 
sprawozdania finansowego za 2008 r. sporządzonego zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości przeprowadził Jerzy 
Lewandowski – Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod 
numerem 2219. W imieniu spółki Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. opinię z badania 
podpisał Jerzy Lewandowski Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na 
listę biegłych rewidentów pod numerem 2219.  

 

Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego za 2009 r.: 

Firma Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. 

Siedziba Warszawa 

Adres ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę 
Biegłych Rewidentów pod numerem 2558. 

W imieniu spółki Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. badanie jednostkowego 
sprawozdania finansowego za 2008 r. sporządzonego zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości przeprowadził Jerzy 
Lewandowski – Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod 
numerem 2219. W imieniu spółki Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. opinię z badania 
podpisał Jerzy Lewandowski Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na 
listę biegłych rewidentów pod numerem 2219.  
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Podmiot przeprowadzający badanie historycznych jednostkowych informacji finansowych za lata 2007 – 2009: 

Firma: Kancelaria FK Sp. z o.o. 

Siedziba: Pruszków 

Adres: ul. Mała 5, 05-802 Pruszków 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę 
Biegłych Rewidentów pod numerem 3473. 

W imieniu spółki Kancelaria FK Sp. z o.o. badanie historycznych informacji finansowych za lata 2007 – 2009 sporządzonych 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przeprowadziła i opinię podpisała Magdalena 
Kozłowska – Biegły Rewident wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 
11553. 

 

Podmiot przeprowadzający badanie śródrocznych informacji finansowych za I półrocze 2010 r.: 

Firma: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa 

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę 
Biegłych Rewidentów pod numerem 2558. 

W imieniu spółki Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. badanie śródrocznego 
sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej przeprowadził Jerzy Lewandowski – Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 2219. W imieniu spółki Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i 
Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. opinię z badania podpisał Jerzy Lewandowski Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident wpisany 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 2219.  

2.2. Zmiany biegłych rewidentów 
Zmiany biegłych rewidentów nie były istotne z punktu widzenia oceny Emitenta. 

3 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 
Zaprezentowane poniŜej wybrane dane finansowe pochodzą z jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2007, 
2008 i 2009 oraz I półrocze 2010 r., sporządzonych wg Polskich Zasad Rachunkowości, a następnie przekształconych na 
potrzeby Prospektu wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Od dnia 3 grudnia 2010 r. Emitent sprawuje kontrolę nad jednym podmiotem – Stopklatka S.A. i wobec powyŜszego za rok 
obrotowy 2010 sporządzi skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Tabela. Wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2007 – 2010 (w tys. zł) 

 I półrocze 2010 I półrocze 2009 2009 2008 2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy 23 012,2 17 240,2 35 184,4 14 472,9 12 167,6 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(EBIT) 5 254,3 5 173,3 7 510,2 3 897,7 2 657,4 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej + 
amortyzacja (EBITDA) 6 485,2 5 659,5 8 666,7 4 857,4 3 757,2 

Zysk (strata) brutto 5 113,7 5 284,9 7 209,8 3 722,4 2 390,7 

Zysk (strata) netto 4 123,9 4 750,4 6 074,5 3 814,5 2 136,1 

Aktywa razem 26 125,9 20 861,5 22 226,5 14 370,4 9 987,0 
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Aktywa trwałe 16 246,0 11 300,0 13 917,2 11 086,0 7 547,1 

Aktywa obrotowe 9 879,8 9 561,5 8 309,3 3 284,4 2 439,9 

Kapitał własny, w tym 16 964,9 11 517,0 12 841,0 6 766,6 2 952,0 

Kapitał podstawowy 987,0 987,0 987,0 987,0 987,0 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 161,0 9 344,6 9 385,5 7 603,9 7 035,0 

Zobowiązania długoterminowe 3,6 34,4 1 848,7 2 839,3 5 853,5 

Zobowiązania krótkoterminowe 9 157,3 9 310,2 7 536,8 4 764,6 1 181,5 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 5 515,2 3 286,9 5 953,6 6 636,9 2 176,9 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej -3 646,2 -950,1 -4 196,2 -4 355,0 -2 083,4 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej -1 837,3 -2 336,0 -1 450,5 -2 370,4 -90,6 

Przepływy pienięŜne netto razem 31,7 0,8 306,9 -88,5 2,9 

Liczba udziałów (w szt.) 1 974 1 974 1 974 1 974 1 974  

Zysk (strata) na 1 udział (zł) 2 089,10 2 406,49 3 077,24 1 932,39 1 082,11 

Wartość księgowa na 1 udział (zł) 8 594,18 5 834,33 6 505,08 3 427,84 1 495,45 

Zysk (strata) na 1 akcję (zł)** 0,42 0,48 0,62 0,39 0,22 

Wartość księgowa na 1 akcję (zł)** 1,72 1,17 1,30 0,69 0,30 

Wypłacona lub zadeklarowana 
dywidenda na 1 udział (zł) - - - - - 

* Przekształcenie w spółkę akcyjną zostało wpisane do rejestru 25 sierpnia 2010 r. Po WZ Emitenta z 1 października 2010 r. liczba akcji 
wynosi 9 870 000 o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda.  

** Obliczenia przeprowadzono uwzględniając obecną liczbę akcji, tj. 9 870 000 sztuk. 

Źródło: Historyczne informacje finansowe Emitenta. 

4 CZYNNIKI RYZYKA 
Czynniki ryzyka opisane zostały w Części II Prospektu. 

5 INFORMACJE O EMITENCIE 

5.1 Historia i rozwój Emitenta 

5.1.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Prawna, statutowa i handlowa nazwa Emitenta brzmi: Kino Polska TV Spółka Akcyjna. Zgodnie z § 1 statutu Emitenta, działa 
on pod firmą: Kino Polska TV Spółka Akcyjna. Mając na uwadze art. 305 § 2 KSH i § 1 statutu, Emitent w obrocie moŜe 
uŜywać skrótu firmy w brzmieniu: Kino Polska TV S.A. oraz wyróŜniającego go znaku graficznego.  

5.1.2 Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 

Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000363674. 

5.1.3 Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony 

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki Kino Polska TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kino 
Polska TV Spółka Akcyjna. Uchwała o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną podjęta 
została w dniu 5 lipca 2010 roku (Akt notarialny sporządzony przez notariusza Sławomira Ogonka, Rep. A nr 6155/2010). 
Przekształcenie zostało zarejestrowane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS z dnia 24 sierpnia 2010 roku, a wpis Emitenta do rejestru przedsiębiorców nastąpił w dniu 25 sierpnia 
2010 r.  

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 
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5.1.4 Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie 
z którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby 

Siedzibą Emitenta jest Warszawa. 

Emitent działa w formie spółki akcyjnej. 

Emitent został utworzony oraz działa na podstawie polskich przepisów, w szczególności na podstawie KSH oraz innych 
regulacji prawnych. 

Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska. 

Adres siedziby: ul. Puławska 61, 02-695 Warszawa 

Adres strony internetowej: www.kinopolska.pl  

 

Adres głównego miejsca prowadzenia działalności i numer telefonu i faksu: 

ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa 

Telefon: (22) 851 43 32 

Faks: (22) 851 43 40  

5.1.5 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

Poprzednik prawny Emitenta Kino Polska TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana została 26 czerwca 
2003 r.  

W dniu 8 listopada 2006 r. ZW Kino Polska TV Sp. z o.o. podjęło decyzję o podwyŜszeniu kapitału o kwotę 816,5 tys. zł 
poprzez utworzenie 1 633 udziałów o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy. Udziały zostały objęte przez dotychczasowych 
udziałowców. W latach 2007 – 2009 kapitał zakładowy wynosił 987 tys. zł i składał się z 1 974 udziałów o wartości 
nominalnej 500 zł kaŜdy. 5 lipca 2010 ZW Kino Polska TV Sp. z o. o. podjęło uchwałę o zmianie formy prawnej ze spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XIII KRS 
zarejestrował zmianę formy prawnej na Kino Polska TV Spółka Akcyjna dnia 25 sierpnia 2010 r.  

Kapitał zakładowy Emitenta wynosił po przekształceniu 987 tys. zł i składał się z 987 000 akcji na okaziciela 
nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł kaŜda. 1 października 2010 r. WZ Emitenta podjęło uchwałę o 
zmianie wartości nominalnej akcji z 1 zł na 0,10 zł, w wyniku czego obecnie kapitał zakładowy składa się z 9 870 000 akcji 
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. 

 

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta: 

2003  

czerwiec zawiązanie Kino Polska TV Sp. z o.o., poprzednika prawnego Emitenta 

listopad podpisanie wstępnej umowy z pierwszym operatorem platformy satelitarnej – Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na 
reemisję programu Kino Polska 

listopad podpisanie umowy z pierwszym operatorem sieci kablowej – Multimedia Polska Sp. z o.o. (dziś Multimedia 
Polska S.A.) na reemisję programu Kino Polska 

grudzień podpisanie umowy z Cyfrowym Polsatem S.A. (operator platformy satelitarnej) na nadawanie i reemisję 
programu Kino Polska 

grudzień przyznanie koncesji na rozpowszechnianie satelitarnego kodowanego programu telewizyjnego Kino Polska 

grudzień rozpoczęcie nadawania programu telewizyjnego Kino Polska 

2004  

kwiecień Spółka podpisuje umowę na reemisję programu Kino Polska z Aster City Cable Sp. z o.o. (operator sieci 
kablowej) – (dziś Aster Sp. z o.o.) 

grudzień Spółka kończy rok z liczbą 64 podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję programu 
Kino Polska i podwyŜsza zasięg techniczny do 600 000 abonentów  
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2005  

styczeń Spółka rozpoczyna działalność w zakresie obrotu licencjami do filmów fabularnych. 

styczeń rozpoczęcie nadawania programu Kino Polska w USA (platforma Dish Network) 

luty Spółka podpisuje umowę na reemisję programu Kino Polska z UPC Polska Sp. z o.o. (operator sieci 
kablowej) 

listopad Spółka podpisuje umowę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na nadawanie sygnału programu Kino Polska  

grudzień  Spółka na koniec roku osiąga liczbę 111 podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję 
programu Kino Polska i podwyŜsza zasięg technicznych do 1 200 000 abonentów  

grudzień nagroda Hot Bird Award w kategorii „kanał filmowy” 

2006  

październik Spółka podpisuje umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. (operator platformy satelitarnej) na reemisję programu 
Kino Polska  

listopad podwyŜszenie kapitału podstawowego z 170,5 tys. zł do 987,0 tys. zł oraz kapitału zapasowego z 2,788 mln 
zł do 6,387 mln zł 

grudzień  Spółka na koniec roku powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję 
programu Kino Polska do 142 i podwyŜsza zasięg techniczny do 2 200 000 abonentów  

2007  

luty SPI International Sp. z o.o. staje się większościowym udziałowcem Spółki, posiada 89,67% głosów 

grudzień  Spółka na koniec roku powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję 
programu Kino Polska do 165 i podwyŜsza zasięg techniczny do 3 200 000 abonentów  

2008  

styczeń nagroda PISF w kategorii „program telewizyjny” za rok 2007 

luty SPI International Polska Sp. z o.o. staje się jedynym udziałowcem Spółki 

sierpień rozpoczęcie działalności Wydawnictwa Emitenta – specjalne edycje DVD poświęconych filmowi polskiemu 

grudzień Spółka rozpoczyna dystrybucję licencji na emisję programu FilmBox i pakietu FilmBox Premium 

grudzień  Spółka na koniec roku powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję 
programu Kino Polska do 222 i podwyŜsza zasięg techniczny do 4 400 000 abonentów  

  

2009  

styczeń 1 udział (0,05% głosów) od SPI International Polska Sp. z o.o. zakupił Prezes Zarządu Spółki Piotr Reisch 

wrzesień Spółka podpisuje Aneks poszerzający współpracę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na reemisję programu Kino 
Polska – poszerzenie zasięgu technicznego o 1 000 000 abonentów 

wrzesień Spółka podpisuje Aneks poszerzający współpracę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na reemisję programu 
FilmBox – poszerzenie zasięgu technicznego o 700 000 abonentów 

wrzesień Spółka podpisuje kolejną umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. (operator platformy satelitarnej) na reemisję 
programu Kino Polska 

listopad  zakończenie nadawania programu Kino Polska w USA 

grudzień  Spółka na koniec roku powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję 
programu Kino Polska do 274 i podwyŜsza zasięg techniczny do 5 600 000 abonentów  

grudzień  Spółka na koniec roku powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję 
programu FilmBox do 80 i podwyŜsza zasięg techniczny do 2 500 000 abonentów  

grudzień  Spółka na koniec roku powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję 
pakietu FilmBox Premium do 48 i podwyŜsza zasięg techniczny do 250 000 abonentów  

grudzień Telewizja Kino Polska została nominowana do nagrody Telekamery Tele Tygodnia 2010 w kategorii „kanał 
filmowy” 
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2010  

styczeń  Kino Polska znalazł się na pierwszym miejscu rankingu oglądalności programów filmowych  

styczeń Spółka podpisuje umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. (operator platformy satelitarnej) na reemisję programu 
FilmBox i pakietu FilmBox Premium 

luty Emitent rozpoczyna dostarczanie filmów do podmiotów świadczących usługę video on demand 

luty Spółka podpisuje umowę z Cyfrowym Polsatem S.A. (operator platformy satelitarnej) na reemisję 
programów: FilmBox, FilmBox HD oraz Kino Polska  

maj nagroda PISF w kategorii „dystrybucja filmu polskiego” – za działalność Wydawnictwa Telewizji Kina Polska 
TV 

lipiec Spółka podpisuje umowę na reemisję programu Filmbox oraz pakietu Filmbox Premium z UPC Polska Sp. z 
o.o.(Operator Sieci Kablowej) 

wrzesień Spółka podpisała umowę z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. na transmisję satelitarną programów FilmBox 

październik nominacja dla Kino Polska do nagrody Hot Bird TV Awards w kategorii „kino”. 

październik Spółka na koniec października powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na 
reemisję programu Kino Polska do 297 i podwyŜsza zasięg techniczny do 6 000 000 abonentów  

październik Spółka na koniec października powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na 
reemisję programu FilmBox do 107 i podwyŜsza zasięg techniczny do 4 050 000 abonentów  

październik Spółka na koniec października powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na 
reemisję pakietu FilmBox Premium do 78 i podwyŜsza zasięg techniczny do 560 000 abonentów  

listopad Kino Polska po raz drugi nagrodzone „telewizyjnym Oskarem”, nagrodą Hot Bird TV Awards 

grudzień Emitent przejmuje kontrolę nad Stopklatka S.A., spółką prowadzącą branŜowy portal informacyjny 
specjalizujący się w tematyce filmowej 
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5.2 Inwestycje 

5.2.1 Opis głównych inwestycji Emitenta za kaŜdy rok obrotowy w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi do daty Prospektu Emisyjnego 

W latach 2007 – 2010 Emitent prowadził inwestycje, których podstawowym celem było poszerzenie oferty produktowej oraz 
zwiększenie efektywności działania. Inwestycje historyczne Emitenta wg rodzaju nakładów przedstawiają się następująco: 

Tabela: Wielkość jednostkowych nakładów inwestycyjnych Emitenta (tys. zł) 

  2011* 2010 I-VI 2010 2009 2008 2007 

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21,0 1 621,5 1 002,5 2 802,2 4 091,0 1 919,5 

a) licencje filmowe o ograniczonym okresie 0,0 350,9 281,6 2 086,9 3 342,8 1 064,3 

b) licencje filmowe bez ograniczeń czasowych*** 20 480,4 284,6 613,7 653,4 827,7 

c) oprogramowanie komputerowe 1,0 501,7 247,8 101,6 94,8 27,5 

d) współprodukcja / produkcja filmu 0,0 288,5 188,5 - - - 

 Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 27,5 2 103,4 632,9 1 393,9 270,9 316,9 

a) grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)  - - - - - 

b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej  - - - - - 

c) urządzenia techniczne i maszyny 19,2 1 467,2 337,9 926,7 257,9 127,0 

d) środki transportu 0,0 381,6 143,9 20,1 - 160,6 

e) inne środki trwałe 8,3 254,6 151,1 447,1 13,0 29,2 

f) środki trwałe w budowie  - - - - 5,4 

RAZEM 48,5 3 724,9 1 635,4 4 196,1 4 361,9 2 236,4 

Aktywa finansowe - 4 000,0 2 000,0- - - - 

* do dnia zatwierdzenia Prospektu 

** obejmują licencje na polu emisji telewizyjnym (w tym z prawem do udzielania sublicencji), video on demand lub DVD 

*** obejmują audycje oraz zwiastuny i inne elementy nawigacji i autopromocji, wyprodukowane przez Emitenta  

Źródło: Emitent 

Od 1 stycznia 2011 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent poniósł nakłady na inwestycje w wysokości 48,5 tys. zł, 
w tym: na licencje filmowe 20,0 tys.; na oprogramowanie 1,0 tys.; dyski twarde 12,8 tys.; komputery przenośne i stacjonarne 
6,4 tys.; wyposaŜenie biura 8,3 tys. 

Od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 dokonał szeregu inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz 
rzeczowe aktywa trwałe, mających na celu przede wszystkim zwiększenie zasobu atrakcyjnych licencji filmowych oraz 
przygotowanie do rozpoczęcia dystrybucji nowych programów telewizyjnych. Emitent zakupił: 

- wartości niematerialne i prawne za kwotę 1 6 21,5 tys. zł, na które złoŜyły się: 

- a) licencje filmowe o ograniczonym czasie uŜytkowania za kwotę 350,9 tys. zł, w tym zestaw licencji 
filmowych z prawami do dalszej dystrybucji o wartości 240,0 tys. zł, filmy fabularne za 36,4 tys. zł, licencje na 
potrzeby wydawnictwa DVD o wartości 66,6 tys. zł, animacje o wartości 7,9 tys. zł,  

- b) licencje filmowe bez ograniczeń czasowych za kwotę 480,4 tys. zł, w tym utwory, seanse, zwiastuny, 
elementy nawigacji (menu) o wartości łącznej 475,8 tys. zł oraz wywiady o wartości 4,6 tys. zł,  

- c) oprogramowanie komputerowe za kwotę 501,7 tys. zł, w tym oprogramowanie do obsługi licencji filmowych 
oraz tworzenia ramówek graficznych o łącznej wartości 207,4 tys. zł, oprogramowanie montaŜowe za 40,1 
tys. zł, oprogramowanie serwerów za 155,7 tys. zł, systemy operacyjne za 70,1 tys. zł, licencje finansowo-
księgowe za 28,1 tys. zł, 

- d) film własny „Hanoi Warszawa” o wartości 188,5 tys. zł ; film  „Prosta historia o miłości”  za 100,0 tys. zł, 
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- urządzenia techniczne i maszyny za kwotę 1 467,2 tys. zł, w tym: sprzęt komputerowy o łącznej wartości 1 273,4 
tys. zł (komputery stacjonarne i przenośne 41 sztuk za 290,7 tys., w tym do obróbki audio-video 6 sztuki, dyski 
twarde 387 sztuki za 166,4 tys. zł, monitory 38 sztuk za 95,9 tys. zł, serwery 17 sztuk za 322 tys. zł, sprzęt 
leasingowany 314,2 tys. zł, sprzęt emisyjny 84,2 tys. zł), rozbudowa centrali telefonicznej za 12,4 tys. zł, karty 
playaut za 31,5 tys. zł, inny sprzęt biurowy za 68,4 tys. zł, wyposaŜenie sali kinowej 14,9 tys. zł, digital beta 66,6 
tys. zł,  

- środki transportu za kwotę 381,6 tys. zł (auto cięŜarowe Audi A4, auto cięŜarowe VW CADY, Honda), 

- pozostałe środki trwałe za kwotę 254,6 tys. zł, w tym dostosowanie dodatkowej powierzchni biurowej przy ul. 
Cybernetyki 7 do potrzeb siedziby Emitenta (w tym adaptacja pomieszczeń za 170,8 tys. zł), baner świetlny 
złoŜony z 9 ekranów telewizyjnych za 41,5 tys. zł., sejf za 9,7 tys. zł. inne 3,2 tys. zł. 

Ponadto Emitent zakupił aktywa finansowe w spółce Stopklatka S.A. 

W roku 2009 Emitent dokonał szeregu inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe, mających 
na celu przede wszystkim zwiększenie zasobu atrakcyjnych licencji filmowych oraz przygotowanie do rozpoczęcia dystrybucji 
programów telewizyjnych z rodziny FilmBox. Emitent zakupił: 

- wartości niematerialne i prawne za kwotę 2 802,2 tys. zł, na które złoŜyły się:  

- a) licencje filmowe o ograniczonym czasie uŜytkowania za kwotę 2 086,9 tys. zł, w tym filmy fabularne za 
1 912,1 tys. zł, licencje na potrzeby wydawnictwa DVD o wartości 107,5 tys. zł, animacje o wartości 17,3 tys. 
zł, filmy dokumentalne o wartości 50,0 tys. zł,  

- b) licencje filmowe bez ograniczeń czasowych za kwotę 613,7 tys. zł, w tym utwory, seanse, zwiastuny, 
elementy nawigacji (menu) o wartości łącznej 585,8 tys. zł oraz wywiady o wartości 27,9 tys. zł,  

- c) oprogramowanie komputerowe za kwotę 101,6 tys. zł, w tym oprogramowanie graficzne za 13,4 tys. zł, 
oprogramowanie montaŜowe za 28,9 tys. zł, oprogramowanie serwerów za 27,7 tys. zł oraz systemy 
operacyjne o łącznej wartości 31,6 tys. zł. 

- urządzenia techniczne i maszyny za kwotę 926,7 tys. zł, w tym:  

- sprzęt komputerowy o wartości 530,2 tys. zł (komputery stacjonarne i przenośne, w tym do obróbki audio-
video, łącznie 34 sztuk za 204,7 tys., dyski twarde 110 sztuki za 59,3 tys. zł, monitory 26 sztuk za 55,2 tys. zł, 
serwery 22 sztuk za 99,9 tys. zł, macierze dyskowe za 111,1 tys..zł),  

- urządzenia na potrzeby dystrybucji programów z rodziny FilmBox za 207,0 tys. zł łącznie (4 dekodery, 3 
kodery, serwer, 2 urządzenia cinegy air SD, 4 urządzenia DVS),  

- oraz agregat prądotwórczy za 37,3 tys. zł, centrala telefoniczna za 12,2 tys. zł, klimatyzatory 39,0 tys. zł, 
urządzenie podtrzymujące UPS Flexus za 49,5,0 tys. zł, 2 magnetowidy za 22,8 tys. zł, sprzęt audiowizualny 
za 25,6 tys. zł,  

- środki transportu za kwotę 20,1 tys. zł, w tym auto cięŜarowe za 16,4 tys. zł oraz skuter ,  

- pozostałe środki trwałe za kwotę 447,1 tys. zł, przede wszystkim wydatkowane na dostosowanie powierzchni 
biurowej przy ul. Cybernetyki 7 do potrzeb siedziby Emitenta, w tym adaptacja pomieszczeń za kwotę 217,2 tys. zł, 
sieć audio-video za 85,6 tys. zł, ścianki działowe za 67,7 tys. zł, regały przesuwne za 45,0 tys. zł oraz szafy i inne 
meble biurowe. 

W roku 2008 Emitent dokonał szeregu inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe, mających 
na celu przede wszystkim zwiększenie zasobu atrakcyjnych licencji filmowych (w tym praw do dystrybucji), a takŜe 
odtworzenie niezbędnego sprzętu komputerowego i audiowizualnego. Emitent zakupił: 

- wartości niematerialne i prawne za kwotę 4 091,0 tys. zł, na które złoŜyły się przede wszystkim  

- a) licencje filmowe o ograniczonym czasie uŜytkowania za kwotę 3 342,8 tys. zł, w tym zestaw licencji 
filmowych z prawami do dalszej dystrybucji o wartości 2 980,00 tys. zł, filmy fabularne za 242,0 tys. zł, 
licencje na potrzeby wydawnictwa DVD za 30,6 tys. zł, animacje za 62,6 tys. zł, dokumenty za 16,9 tys. zł, 
etiudy za 27,6 tys. zł, 

- b) licencje filmowe bez ograniczeń czasowych za kwotę 653,4 tys. zł, w tym utwory, seanse, zwiastuny, menu 
o wartości 633,7 tys. zł oraz wywiady o wartości 19,7 tys. zł, 

- c) oprogramowanie komputerowe za kwotę 94,8 tys. zł, w tym 15 sztuk specjalistycznej licencji polsko – 
angielskiej na moŜliwość pracy z serwerem przy produkcji materiałów emisyjnych o łącznej wartości 45,1 tys. 
zł oraz systemy operacyjne, programy graficzne, montaŜowe o łącznej wartości 49,7 tys. zł,  
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- urządzenia techniczne i maszyny za kwotę 257,9 tys. zł, w tym: serwer i macierze do produkcji materiałów 
emisyjnych kanału za kwotę 122,1 tys. zł, sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny i wyposaŜenie za 91,2 tys. zł 
(komputery stacjonarne i przenośne, w tym do obróbki audio-video, dyski twarde, monitory), 2 kamery: JVC i Sony 
na potrzeby produkcji własnych za 44,6 tys. zł, magnetowid za 8,1 tys.,  

- pozostałe środki trwałe za kwotę 13,0 tys. zł,. 

W roku 2007 Emitent dokonał szeregu inwestycji w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe, mających 
na celu przede wszystkim zwiększenie zasobu atrakcyjnych licencji filmowych, a takŜe odtworzenie niezbędnego sprzętu 
komputerowego, audiowizualnego i środków transportu. Emitent zakupił: 

- wartości niematerialne i prawne za kwotę 1 919,5 tys. zł, na które złoŜyły się: 

- a) licencje filmowe o ograniczonym czasie uŜytkowania za kwotę 1 064,3 tys. zł, w tym filmy fabularne 
stanowiły około 60%, zaś dokumentalne około 14,0%, 

- b) licencje filmowe bez ograniczeń czasowych za kwotę 827,7 tys. zł, w tym utwory, seanse, zwiastuny, menu 
o wartości 730,5 tys. zł oraz wywiady o wartości 97,1 tys. zł, 

- c) oprogramowanie komputerowe za kwotę 27,5 tys. zł (systemy operacyjne i programy graficzne),  

- urządzenia techniczne i maszyny za kwotę 127,0 tys. zł, w tym: serwer za kwotę 17 tys. zł, sprzęt komputerowy za 
82,2 tys. zł (komputery stacjonarne i przenośne 8 sztuk, w tym do obróbki graficznej, dyski twarde 52 sztuki, 
monitory), 2 magnetowidy, 4 telewizory, 

- środki transportu za kwotę 160,6 tys. zł (auto do przewozu osób i sprzętu), 

- pozostałe środki trwałe za kwotę 29,2 tys. zł, w tym meble i urządzenia biurowe oraz materiały reklamowe (namiot, 
balony). 

Ponadto w budowie pozostawały środki trwałe na kwotę 5,4 tys. zł (zaliczka na sprzęt telewizyjny). 

W większości przypadków inwestycje realizowane przez Emitenta były finansowane środkami własnym, jak równieŜ 
pozyskanymi z umów poŜyczek i umowy leasingu. 

Zakup spółki Stopklatka S.A. 

Realizując strategię w zakresie budowy grupy mediowej, w dniu 31 maja 2010 r. Emitent podpisał umowę nabycia 1 271 000 
akcji spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie (umowa opisana jest szczegółowo w punkcie 22.1 Części III Prospektu). 

Emitent nabył 584 795 akcji spółki Stopklatka S.A. za kwotę 2 000,0 tys. zł, a następnie 12 lipca 2010 r. nabył 292 398 akcji 
spółki Stopklatka S.A. za kwotę 1 000,0 tys. zł oraz 3 grudnia 2010 r. nabył dalsze 393 807 akcji Stopklatka S.A. za kwotę 
1 000,0 tys. zł. W wyniku tych transakcji Emitent posiada 1 271 000 akcji serii A1, uprawniających do 65,21% głosów na WZ 
Stopklatka S.A.  

Emitent zapłacił cenę zakupu ww. akcji Stopklatka S.A. Finansowanie nastąpiło ze środków własnych Emitenta  

Spółka prowadzi branŜowy portal informacyjny specjalizujący się w tematyce filmowej, działający pod adresem 
www.stopklatka.pl, będący najstarszym filmowym serwisem informacyjnym działającym w Polsce, drugim pod względem 
oglądalności (źródło: „Dokument Informacyjny Stopklatka S.A.” opublikowany 7 lipca 2010 r.) Spółka otrzymała w 2009 
nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Portal internetowy”, a w 2010 portal www.stopklatka.pl został 
uznany przez dziennikarzy za drugi najciekawszy portal o tematyce kulturalnej, wg rankingu opublikowanego przez 
miesięcznik PRESS. 

Spółka zaleŜna Emitenta nie poniosła istotnych nakładów inwestycyjnych, ani nie dokonywała inwestycji w aktywa 
finansowe. Nakłady inwestycyjne spółki zaleŜnej Stopklatka S.A. w roku 2009 wyniosły łącznie 67 tys. zł (zakup centrali 
telefonicznej, zakupy komputerów i oprogramowania, głównie na potrzeby nowych stanowisk pracy, zakup oprogramowania 
księgowego Symfonia, zakup mebli oraz drobnego sprzętu elektronicznego), a w roku 2010 wyniosły łącznie 22,5 tys. zł 
(zakup komputerów, serwera, oprogramowania księgowego Analizy Finansowe, aktualizacje programu Symfonia, zakup 
mebli  oraz drobnego sprzętu elektronicznego).  

5.2.2 Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta 

Obecnie Emitent nie prowadzi Ŝadnej inwestycji.  

 



Część III. Dokument rejestracyjny 

48  Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A. 

5.2.3 Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których 
jego organy zarządzające podjęły juŜ wiąŜące zobowiązania 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął wiąŜących zobowiązań co do przyszłych inwestycji. 

6 ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 

6.1 Działalność podstawowa 

6.1.1 Główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj 
prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej 

Emitent działa w branŜy mediów, produkuje i dystrybuuje 5 programów telewizyjnych o charakterze filmowym (Kino Polska, 
FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox HD i FilmBox Family), w tym 3 programy w segmencie premium, przygotował kolejne 3 
programy z segmentu premium (FilmBox Action, FightBox i FashionBox) i planuje następne (Kino Polska HD, Kino Polska 
Muzyka).  

Emitent zbudował swą markę i pozycję na sukcesie nadawanego od 7 lat programu Kino Polska. Emitent jest prywatnym 
nadawcą telewizyjnym, tworzącym i upowszechniającym wyspecjalizowany program o charakterze filmowym pod nazwą 
Kino Polska. Program telewizyjny Kino Polska realizuje misję popularyzacji i promocji polskiego kina, emitując wyłącznie 
polskie: filmy fabularne, dokumentalne i animowane, kroniki filmowe oraz kino niezaleŜne. Dzięki właściwej strategii 
programowej, opartej na odkrywaniu i w nowatorski sposób prezentowaniu dzieł polskiej kinematografii, Emitent pozyskał juŜ 
6 mln abonentów, co oznacza dostęp do około 16 mln widowni1. 

Emitent jako jedyny nadawca komercyjny skutecznie wypromował program telewizyjny oparty na formule polskich filmów, 
m.in. dzięki inwestowaniu w wiedzę: Emitent ocenia, iŜ dysponuje jedną z największych na rynku baz informacji o polskim 
filmie fabularnym, dokumentalnym, animowanym, kronikach filmowych i produkcjach niezaleŜnych oraz niszowych. Dobrze 
przygotowany zespół redaktorski Emitenta wciąŜ odkrywa zapomniane perły rodzimej kinematografii, które, odświeŜone 
technicznie i opatrzone współczesnym, nieraz zaskakującym komentarzem, z sukcesem emituje w Kino Polska, nie 
zaniedbując cykli złoŜonych z tzw. evergreen, czyli filmów i seriali zawsze chętnie oglądanych. Emitent realizując swą misję 
tworzy równieŜ autorskie programy, dotyczące świata filmu, w tym wywiady z najwaŜniejszymi postaciami polskiej 
kinematografii, programy komediowe, „wprowadzenia” do filmów autorstwa Michała Ogórka, Wiesława Kota i Stanisława 
Janickiego (cykl „W starym kinie”). Emitent dba o staranne opracowanie graficzne pozyskanych filmów, a takŜe produkcję 
zwiastunów i innych elementów nawigacji oraz autopromocji. Emitent wykreował swym programem Kino Polska modę na 
polskie filmy z lat minionych (fabularne, seriale i dobrej jakości animacje dla dzieci), co zwiększyło ilość tytułów w obrocie.  

Emitent w ciągu ostatnich lat stał się jednym z najbardziej rozpoznawanych i jedynym podmiotem na rynku, 
wyspecjalizowanym w dostarczaniu polskiego programu filmowego dla kablowych i satelitarnych operatorów telewizyjnych. 

Emitent, budując na uznanej marce, rozpoczął produkcję i dystrybucję programów telewizyjnych o charakterze filmowym, 
opartych na dorobku światowej kinematografii, przeznaczonych do szerokiej dystrybucji (program FilmBox) oraz do 
dystrybucji na najszybciej rozwijającym się rynku premium. Programy typu premium kupowane są przez abonentów za 
dodatkowa opłatą, często abonent najtańszych pakietów nie ma moŜliwości dokupienia programów premium. Emitent 
dystrybuuje program FilmBox oraz pakiet FilmBox Premium, zawierający FilmBox Extra, FilmBox HD i FilmBox Family, na 
podstawie wieloletniej umowy z SPI TV Ltd (właściciel koncesji). Emitent na przełomie 2010 / 2011 r. rozpocznie 
upowszechnianie kolejnych trzech programów premium z rodziny FilmBox, tj. FashionBox, FightBox, FilmBox Action.  

Dzięki odpowiedniej jakości produktu oraz właściwej strategii cenowej Emitent uzyskał dynamikę wzrostu abonentów 
i przychodów zaskakującą na tle obecnych od kilkunastu lat w Polsce konkurencyjnych programów typu premium. 

Swoje doświadczenie Emitent wykorzystuje dodatkowo do dystrybucji licencji filmowych na polu emisji telewizyjnej oraz na 
polu video on demand (VoD) i DVD. Emitent wydaje takŜe arcydzieła, przeboje i awangardę polskich filmów na nośnikach 
DVD oraz współprodukuje filmy. 

Emitent bardzo duŜą wagę przywiązuje do ciągłego udoskonalania i rozszerzania asortymentu. Do realizacji tego celu słuŜy 
powiększany z roku na rok zespół specjalistów, pracowników i współpracowników.  

Produkty Emitenta obejmują: 

                                                                 

1 wg GUS przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym za 2008 r. wyniosła 2,64 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  49 

- program telewizyjny Kino Polska (produkcja i sprzedaŜ na podstawie koncesji), 

- program telewizyjny FilmBox i pakiet programów FilmBox Premium (produkcja i dystrybucja na podstawie umów), 

- czas reklamowy w programach telewizyjnych Kino Polska i FilmBox, 

- dystrybucja licencji dot. filmów (w tym video on demand), 

- wydawnictwa DVD poświęcone filmowi polskiemu 

- produkcja programów autorskich, dotyczących świata polskiego filmu,  

- koprodukcja filmów dokumentalnych, krótkometraŜowych i fabularnych. 

Głównymi odbiorcami produktów Emitenta są operatorzy telewizji kablowej i operatorzy cyfrowych platform satelitarnych, 
którzy udostępniają sygnał swoim abonentom (gospodarstwa domowe). Do odbiorców pozostałych produktów Emitenta 
zaliczają się: pośrednik udostępniania czasu reklamowego (tzw. dom mediowy), inni nadawcy telewizyjni, operatorzy usługi 
video on demand , osoby fizyczne (nabywcy wydawnictw DVD). 

PROGRAMY TELEWIZYJNE 

Program telewizyjny Kino Polska 

Emitent na podstawie udzielonej mu koncesji nr 296/2003-T ma prawo tworzyć i upowszechniać program telewizyjny 
o charakterze filmowym i dokumentalnym o nazwie Kino Polska, a takŜe zawierać umowy na reemisję programu 
z zainteresowanymi operatorami telewizji kablowej i operatorami cyfrowych platform satelitarnych. Koncesja nr 296/2003-T 
obowiązuje do 17 grudnia 2013 r., Emitent zamierza wystąpić do KRRiT o przedłuŜenie ww. koncesji na kolejny 10-letni 
okres. 

Program telewizyjny Kino Polska ma charakter wyspecjalizowanego, filmowego i dokumentalnego, co realizowane jest przez 
zamieszczanie: 

- fabularnych filmów polskich oraz powstałych poza Polską, ale przy udziale polskich twórców (reŜyserów, 
scenarzystów, operatorów, kompozytorów, scenografów itp.) i / lub polskich aktorów, 

- polskich filmów dokumentalnych, 

- polskich filmów krótkometraŜowych, 

- programów własnych dotyczących polskich filmów (omówienia, felietony, reportaŜe z planu filmowego, informacje, 
konkursy dla widzów). 

Program Kino Polska rozpowszechniany jest nie mniej niŜ 23 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na terytorium Polski. 

Program telewizyjny Kino Polska, mimo iŜ powstaje bez wpływów z publicznego abonamentu, realizuje misję popularyzacji 
i promocji polskiego kina pod hasłem „Łączymy pokolenia”. Propozycje programowe Kino Polska obejmują pełne spektrum 
polskiej twórczości filmowej i telewizyjnej: filmy fabularne, dokumentalne i animowane, seriale oraz kroniki filmowe, etiudy jak 
teŜ stałe pasmo kina niezaleŜnego. Program Kino Polska jest w wielu wypadkach jedyną platformą do prezentacji twórczości 
polskich filmowców: reŜyserów, operatorów, scenarzystów, aktorów, kompozytorów muzyki filmowej, ale takŜe 
początkujących twórców awangardowych i niezaleŜnych. 

Dbając o prezentowanie filmów jako dzieł sztuki (a nie towarów) Emitent zadecydował o nieprzerywaniu filmów reklamami, 
a takŜe odnowił na własny koszt obraz i dźwięk wielu prezentowanych kopii filmowych. 

Program Kino Polska ułoŜony jest pasmowo, w trzy „ramówki”: od poniedziałku do piątku, na soboty i na niedziele. 
Przeznaczenie stałej pory na dany rodzaj filmów przyzwyczaja widza do oferty programowej, jak równieŜ pozwala 
skoncentrować jego uwagę (oglądalność) w porach najbardziej atrakcyjnych dla róŜnych grup reklamodawców. 

Główne elementy „ramówki” Kino Polska to, chronologicznie w ciągu dnia, poranne pasmo serialowe (seriale obyczajowe, 
kostiumowe i historyczne), bajki i filmy animowane dla najmłodszych, pasmo familijne (filmy i seriale familijne), 
przedpołudniowe pasmo filmowe, premierowe pasmo serialowe, wieczorne pasmo filmowe i nocne maratony filmowe.  

Bajki od poniedziałku do piątku wyświetlane są w ciągu dnia aŜ trzykrotnie – o godz. 7, o godz. 17 oraz o godz. 20, łącznie 
około dwóch godzin dla najmłodszych widzów codziennie. W sobotę i niedzielę bajki wyświetlane są tylko rano. 

Pasmo serialowe cieszy się największą oglądalnością w programie Kino Polska. Premiery seriali mają swoje miejsce 
w niedziele w godzinach od 15.00 do 20.00. Powtórki odcinków seriali są umieszczane od poniedziałku do piątku w paśmie 
porannym (od 8.00 do około 11.00) i w paśmie pomiędzy 17.30 a 20.00 oraz w soboty od 9.30 do 20.00. Najlepsze z seriali 
oraz seriale z ograniczeniem wiekowym „16” mają swoje powtórki od poniedziałku do piątku równieŜ w paśmie filmowym od 
20.25. Seriale dla dorosłych z ograniczeniem wiekowym „18” umieszczane są w ramówce po 23.00. 
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W paśmie filmowym Kino Polska prezentuje zarówno filmy z archiwum kinematografii, z lat 50tych i 60tych, z ograniczeniem 
wiekowym 12 lat (pasmo przedpołudniowe), jak teŜ premiery telewizyjne filmów kinowych, filmy z cykli tematycznych (np. 
czwartki – filmy o tematyce wojennej i historycznej, sensacyjne, kierowane do widowni męskiej), jak teŜ retrospektywy 
poszczególnych reŜyserów, aktorów, przeglądy filmów studenckich, debiutanckich i kina niezaleŜnego, a takŜe filmy 
związane z rocznicami i innymi wydarzeniami specjalnymi. Cykle tematyczne trwają zazwyczaj kilka miesięcy, w roku 2009 
były to m.in. „Kino w kostiumie” oraz „Pojechane w kosmos”, a w roku 2010 „Demony i grzesznice” (filmy tylko dla dorosłych), 
„Soldaty swobody” (radzieccy Ŝołnierze w polskim kinie), „Cudowne lata 60.” czy „MęŜczyźni z przeszłością” (przegląd 
męskiego kina akcji lat 90tych). Emitent zestawiając filmy nie tylko przybliŜa polskie dziedzictwo kulturowe współczesnej 
widowni, ale teŜ dokonuje reinterpretacji prezentowanych dzieł we współczesnym kontekście. Przykładowo cykl „Pojechane 
w kosmos” ukazywał osobliwe, nieznane oblicze socjalistycznego kina popularnego prezentując filmy z gatunku science 
fiction, westernu i horroru, powstałe w koprodukcji krajów bloku: Sygnały MMXX (1970 r.), Milcząca gwiazda (1959 r.), 
Apachen (1973 r.), Klątwa Doliny WęŜy (1987 r.), Wilczyca (1982 r.) i Powrót wilczycy (1990 r.) oraz Test pilota Pirx’a (1978 
r.). 

W pasmo filmowe wplecione są programy autorskie, komentujące i interpretujące poszczególne cykle i filmy m.in. głosami 
krytyków i znawców kina, przedstawiające nowości, premiery, zapowiedzi, festiwale, przeglądy i plany filmowe. 

W latach 2006-2009 Emitent prezentował obszerny przegląd odcinków Polskiej Kroniki Filmowej (772 odcinki).  

Oprócz codziennej „ramówki” i cykli tematycznych Emitent tworzy równieŜ repertuar specjalny – dotyczący waŜnych dla 
Polski wydarzeń i rocznic, m.in. zestawienie filmów o Wrześniu 1939 r. z róŜnych dekad i ujęć politycznych, program na 
dzień Wojska Polskiego, 600–lecie bitwy pod Grunwaldem, 60–lecie Nowej Huty, 30–tą rocznicę podpisania „Porozumień 
sierpniowych” czy teŜ cykl dokumentalny „Filmowy spis powszechny” lat 1989-2009. 

Tabela: Główne elementy programu Kino Polska w latach / okresach lat 2007 – 2010 

kategoria I półrocze 2010 I półrocze 2009 2009 2008 2007 

film fabularny 32,1% 37,5% 40,3% 49,9% 51,4% 

serial 41,2% 26,6% 24,1% 10,1% 3,3% 

film dokumentalny 2,0% 5,2% 5,2% 11,7% 14,6% 

film fabularny telewizyjny 5,8% 3,3% 3,7% 4,7% 2,6% 

film animowany 5,8% 6,0% 6,1% 2,4% 2,1% 

programy autorskie 0,2% 1,0% 0,9% 1,7% 4,3% 

Kronika Filmowa 0,3% 3,5% 3,4% 2,9% 1,6% 

film offowy / niezaleŜny 0,3% 0,6% 0,6% 0,7% 1,2% 

nawigacja i autopromocja 4,3% 6,5% 5,8% 5,2% 8,5% 

reklama 7,9% 7,0% 7,3% 8,6% 7,5% 

pozostałe  0,2% 2,9% 2,6% 2,1% 2,9% 

Źródło: Emitent 

Program Kino Polska jest od wielu lat promowany na najstarszym polskim portalu filmowym Stopklatka (www.stopklatka.pl), 
drugim pod względem oglądalności, poprzez umieszczanie informacji prasowych, multimediów, współpracę barterową oraz 
wspólne projekty promujące dorobek polskiej kinematografii. 

Dzienny i tygodniowy program wraz z omówieniami poszczególnych filmów widzowie otrzymują na stronie 
www.kinopolska.pl. Zwiastuny filmów umieszczane są takŜe na kanale partnerskim YouTube 
youtube.com/telewizjakinopolska oraz na portalu społecznościowym Facebook facebook.com/pages/Telewizja-Kino-
Polska/189600657964, co pozwala na zwiększenie zainteresowania programem Kino Polska wśród młodszego pokolenia 
widzów.  

Na ekranie Kino Polska do końca września 2010 r. zostało zaprezentowanych: 

- 1 079 polskich filmów fabularnych, 

- 136 filmów fabularnych telewizyjnych, 

- 1 426 polskich filmów dokumentalnych, 

- 821 odcinków Polskiej Kroniki Filmowej, 

- 659 filmy niezaleŜne, 
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- 483 etiud studenckich, 

- 75 seriali fabularnych (735 odcinków), 

- 1 297 polskich filmów animowanych i bajek. 

Filmy (fabularne, dokumentalne, animowane, niezaleŜne, etiudy) do produkcji programu Kino Polska Emitent czerpie z 
archiwów filmowych Telewizji Polskiej S.A., Studiów Filmowych (KADR, KRONIKA, OKO, Perspektywa, TOR), Filmoteki 
Narodowej, Studia Filmów Rysunkowych i Studia Miniatur Filmowych, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, 
Wytwórni Filmów Oświatowych. Wytwórni Filmowej Czołówka, Państwowej WyŜszej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i 
Teatralnej w Łodzi, Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz od producentów niezaleŜnych. 
Dzięki współpracy z twórcami i producentami Emitent dysponuje największym w Polsce katalogiem filmów kina niezaleŜnego 
i offowego (około tysiąca tytułów). Emitent kupuje prawa do nadawania konkretnego filmu wyłącznie w programie Kino 
Polska, lub teŜ prawa do nadawania i dalszej dystrybucji licencji. Emitent na potrzeby Kino Polska produkuje programy 
autorskie (publicystyka filmowa, nowości, premiery, festiwale, wizyty na planie, krytyka filmowa, komentarze i zapowiedzi do 
cykli filmowych) oraz elementy nawigacji i autopromocji, umoŜliwiające widzowi zapoznanie się z poszczególnymi pozycjami 
programu i planowanie czasu (m.in. oryginalny zwiastun do kaŜdego filmu, zwiastuny dla danego miesiąca, dla cyklu 
filmowego, plansze menu przed blokami programowymi – 5 róŜnych w ciągu dnia). 

Kino Polska jest programem typu basic (tj. dostępny w podstawowych pakietach programów telewizyjnych udostępnianych 
abonentom), o charakterze filmowo-dokumentalnym, prezentującym wyłącznie polski dorobek filmowy, zawierającym bloki 
reklamowe, nadawanym na terytorium Polski z polską wersją językową, codziennie przez 24 godziny na dobę. Program 
skierowany jest do widzów we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Odbiorcami produktu Emitenta są operatorzy telewizji kablowej i operatorzy cyfrowych platform satelitarnych, którzy 
udostępniają sygnał ostatecznemu odbiorcy – swoim abonentom (gospodarstwa domowe). Emitent podpisał umowy z 297 
operatorami telewizji kablowej i wszystkimi operatorami satelitarnymi, dzięki czemu liczba aktywnych abonentów programu 
Kino Polska wzrosła do 6,0 mln abonentów (wg stanu na październik 2010 r.).  

Umowy z operatorami przewidują wynagrodzenie dla Emitenta uzaleŜnione od liczby abonentów, którzy wykupili dostęp do 
programu Emitenta (do pakietu, w którym u danego operatora znajduje się program Kino Polska), obliczane jako iloczyn 
stawki umownej i liczby abonentów, lub teŜ wynagrodzenie ryczałtowe.  

Emitent kaŜdorazowo negocjuje z operatorem w jakich pakietach / zestawach operator będzie sprzedawać abonentom 
dostęp do programu Kino Polska. 

Badania oglądalności dla programu Kino Polska prowadzone są przez AGB Nielsen Media Research (obecnie Nielsen 
Audience Measurement): w cyklu ciągłym. Oglądalność w III kwartale 2010 r. wyniosła średnio 24 233 widzów (średnia 
oglądalność minutowa na próbie widzów powyŜej 4 roku Ŝycia), co dawało 0,46% udziału w widowni telewizyjnej ogółem. 
Średnia oglądalność Kino Polska w okresie styczeń – wrzesień 2010 wyniosła 36 876 widzów powyŜej czwartego roku Ŝycia 
(AMR), co dało 0,62% udziału w widowni (SHR). Średnia oglądalność na próbie widzów w wieku 16-49 lat, tj. dla grupy 
najbardziej interesującej potencjalnych reklamodawców, była w tym okresie wyŜsza i wyniosła 0,76% udziału w widowni 
(dane za: Nielsen Audience Measurement). 

Programy z rodziny FilmBox 

Emitent w 2009 r. z duŜym sukcesem rozpoczął oferowanie tematycznego programu filmowego FilmBox oraz pakietu 
FilmBox Premium. Emitent skoncentrował się na szerokiej dystrybucji wśród Operatorów programu podstawowego FilmBox, 
który jest dla Emitenta wizytówką i motorem promocji programów z rodziny FilmBox z wyŜszego segmentu (pakiet 
zawierający FilmBox Extra, FilmBox HD oraz FilmBox Family). 

Emitent produkuje i dystrybuuje programy telewizyjne z rodziny FilmBox na podstawie trzech umów z dnia 1 września 2010 r. 
z SPI TV Ltd., właścicielem koncesji na dane programy, na określone terytoria nadawania.  

W latach 2009 – 2010 Emitent produkował i dystrybuował programy telewizyjne z rodziny FilmBox na podstawie ramowej 
umowy o współpracę z SPI International Polska Sp. z o.o. (z dnia 17 grudnia 2008 r.), większościowego akcjonariusza 
Emitenta, który zawarł stosowne umowy z właścicielami koncesji. 

Początkowo Emitent produkował programy: FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox HD oraz FilmBox Family w polskiej wersji 
językowej oraz zawierał umowy na reemisję (na dystrybucję) z zainteresowanymi operatorami telewizji kablowej i cyfrowych 
platform satelitarnych, działającymi na terytorium Polski. Od marca 2010 r. Emitent produkuje ww. programy równieŜ 
w wersjach językowych na terytoria: Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier.  

Do zadań i odpowiedzialności właścicieli koncesji naleŜy określenie i zestawienie zawartości programowej danego programu 
telewizyjnego, natomiast Emitent zajmuje się wszystkimi kolejnymi etapami produkcji programu aŜ do dostarczenia sygnału 
do tzw. stacji dosyłowej. 
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Pierwszy rok dystrybucji przyniósł dodatkowe 15,4 mln zł wpływów z dystrybucji ww. produktów (co stanowiło 43,6% 
przychodów ogółem za ten rok), a pierwsze półrocze 2010 r. – 10,8 mln przychodów z tego tytułu, tj. 47,1% przychodów 
ogółem (w porównaniu do 8,0 mln w analogicznym okresie 2009 r.). 

Emitent z tytułu umowy o współpracę płaci na rzecz SPI International Polska Sp. z o.o. określoną procentowo kwotę od 
róŜnicy pomiędzy wpływami z dystrybucji programów z rodziny FilmBox, a kosztami poniesionymi przez Emitenta na 
produkcję i dystrybucję tych programów. 

Program telewizyjny FilmBox 

Właścicielem koncesji nr TLCS 1423 wydanej przez Ofcom, jest SPI TV Ltd.. FilmBox jest to program telewizyjny o 
charakterze filmowym, prezentujący filmy fabularne i dokumentalne z całego świata, podzielone na kategorie rodzajowe, 
pasma i bloki programowe / cykle tematyczne, a takŜe program o nowościach kinowych i wydawniczych. W miesiącu widz 
otrzymuje około 440 emisji filmów fabularnych, 10-15 emisji filmów dokumentalnych oraz 10 emisji magazynu „Premiery”.  

Pasma i bloki programowe pozwalają widzowi obejrzeć film w danym gatunku o ścisłej porze, w wybrany dzień, w 
szczególności w czasie prime time (najlepszej oglądalności), tj. w godzinach między 17:00 a 23:00. Przykładowo pasmo 
premierowe rozpoczyna się o godz. 21:00 w soboty (w ten dzień emitowane są thrillery i filmy akcji) oraz w niedziele (inne 
gatunki filmowe), natomiast pasmo seriali rozpoczyna się o godz. 21:00 w czwartki i poniedziałki.  

Tworzone są równieŜ cykle / wydarzenia specjalne, np. „Pojedynek mistrzów reŜyserii” (Tarrantino – Smith, Gondry – 
Tykwer), mające na celu przybliŜenie widzowi twórczości filmowej artystów kinematografii. Wydarzenia specjalne tworzone 
są teŜ poprzez konkretny dobór filmów w odniesieniu do historii kina i produkcji filmowej np.: „Horrory klasy B” zobrazowane 
przez produkcje Studia Hammer czy „Jeźdźcy Apokalipsy” – wybór filmów z pogranicza kiczu i fantasy. Cykle specjalne 
umoŜliwiają równieŜ Emitentowi współpracę z patronami medialnymi, np. pasmo filmów telewizyjnych dla kobiet w danym 
miesiącu w kaŜdy poniedziałek poprzedzone jest planszą / spotem patrona w zamian za świadczenie barterowe. 

W programie FilmBox w pierwszym półroczu 2010 r. prezentowane były następujące premiery filmów: Above and beyond 
(część 1 i 2), Une affaire privee, Elephant, Jane Doe, Sorted, Its all about love, Faithfull, FBI: Negotiator, Fearless, Lora di 
Punta, A crime, Goldfish memory, Deadly insolation, Dreamkeeper (część 1 i 2), Monsieur Batignole, Third wish, Dr Jekyll 
and Mr Hyde.  

FilmBox jest programem typu basic (tj. dostępny w podstawowych pakietach programów telewizyjnych udostępnianych 
abonentom), o charakterze rozrywkowym, zawierającym bloki reklamowe, nadawanym na terytorium Polski z polską wersją 
językową, codziennie przez 24 godziny na dobę. Program skierowany jest do widzów we wszystkich kategoriach wiekowych. 

Informacje dla widzów, w tym szczegółowy program, umieszczone są na stronie www.filmbox.eu 

Emitent podpisał umowy z 107 operatorami telewizji kablowej i 3 operatorami satelitarnymi, co skutkuje 4,0 mln aktywnych 
abonentów programu FilmBox. Emitent w większości umów otrzymuje przychody w zaleŜności od ilości abonentów, którzy 
wykupili dostęp do pakietu programów Emitenta, w przypadku jednej umowy przychód Emitenta określony jest ryczałtowo 
niezaleŜnie od ilości abonentów. 

Emitent kaŜdorazowo negocjuje z operatorem w jakich pakietach operator będzie sprzedawać abonentom dostęp do 
programu FilmBox. 

Dla programu FilmBox przeprowadzane są badania oglądalności, w cyklu tygodniowym, przez Nielsen Audience 
Measurement. Średnia oglądalność FilmBox w okresie styczeń – wrzesień 2010 wyniosła 6 623 widzów (AMR, tj. średnia 
oglądalność minutowa na próbie widzów powyŜej 4 roku Ŝycia), co dało 0,11% udziału w widowni. Średnia oglądalność na 
próbie widzów w wieku 16-49 lat, tj. dla grupy najbardziej interesującej potencjalnych reklamodawców, była w tym okresie 
wyŜsza i wyniosła 0,13% udziału w widowni (dane za: Nielsen Audience Measurement). 

Pakiet programów telewizyjnych FilmBox Premium  

Pakiet FilmBox Premium składa się z trzech programów filmowych: FilmBox Extra, FilmBox HD oraz FilmBox Family.  

Emitent podpisał umowy z 78 operatorami telewizji kablowej i 3 operatorami satelitarnymi, co skutkuje 560 tys. aktywnych 
abonentów pakietu programów FilmBox Premium. Emitent w większości umów otrzymuje przychody w zaleŜności od ilości 
abonentów, którzy wykupili dostęp do pakietu programów Emitenta, w przypadku jednej umowy przychód Emitenta określony 
jest ryczałtowo niezaleŜnie od ilości abonentów. 

Emitent kaŜdorazowo negocjuje z operatorem w jakich pakietach operator będzie sprzedawać abonentom dostęp do 
programów FilmBox Premium. 

Informacje dla widzów, w tym szczegółowy program FilmBox Extra, FilmBox HD oraz FilmBox FAMILY, umieszczone są na 
stronie www.filmbox.eu. 

Program FilmBox Extra 
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Właścicielem koncesji nr TLCS 1465 wydanej przez Ofcom jest SPI TV Ltd..  

FilmBox Extra jest to program telewizyjny o charakterze filmowym, prezentujący filmy fabularne i dokumentalne z całego 
świata, podzielone na kategorie rodzajowe, pasma i bloki programowe / cykle tematyczne, a takŜe program o nowościach 
kinowych i wydawniczych.  

FilmBox Extra jest programem typu premium (tj. dostępnym w pakiecie programów telewizyjnych udostępnianych abonentom 
za dodatkową opłatą), o charakterze filmowym, nie zawierającym bloków reklamowych, nadawanym na terytorium Polski z 
polską wersją językową, codziennie przez 24 godziny na dobę. Program skierowany jest do widzów we wszystkich 
kategoriach wiekowych. 

W miesiącu widz otrzymuje około 460 emisji filmów fabularnych, 10-15 emisji filmów dokumentalnych oraz 20 emisji 
magazynu „Premiery”. Pasma i bloki tematyczne prezentowane są w podobnej konwencji jak dla programu FILMBOX.  

Najlepsze ostatnie wydarzenia: pasmo sobotnich premier pod patronatem magazynu MALEMAN, weekend z Gwyneth 
Paltrow i „Kino Cafe” realizowane z siecią kawiarni „W biegu cafe”. 

W programie FilmBox Extra w pierwszym półroczu 2010 r. prezentowane były m.in. następujące premiery: James Dean, 
Domino, Hunting party, AKA spring break in Bosnia, Showgirls, Hoax, First snow, Saturno contro, Cuore Sacro, Lion in 
Winter (odcinek 1 i 2), Happy end, Marco Polo (odcinek 1 i 2), Edmond, Le Libertin, Colditz. 

Program FilmBox HD 

Właścicielem koncesji nr TLCS 1242 wydanej przez Ofcom, jest SPI TV Ltd.  

FilmBox HD jest to program telewizyjny o charakterze filmowym, prezentujący w jakości High Definition pełnometraŜowe 
filmy kinowe i telewizyjne, w tym komedie, filmy akcji, thrillery, filmy SF.  

FilmBox HD jest programem typu premium (tj. dostępnym w pakiecie programów telewizyjnych udostępnianych abonentom 
za dodatkową opłatą), o charakterze filmowym, nie zawierającym bloków reklamowych, nadawanym na terytorium Polski z 
polską wersją językową (lektor lub dubbing), codziennie przez 24 godziny na dobę. Program skierowany jest do widzów we 
wszystkich kategoriach wiekowych. 

W programie FilmBox HD prezentowane są dwa główne bloki programowe: 

- od godz. 5 rano do 21 wieczorem – prezentowane są dramaty, komedie, filmy familijne, itp. skierowane do 
szerokiej publiczności, w tym nieletnich do 16 roku Ŝycia, 

- pomiędzy godz. 21 wieczorem a 5 rano – prezentowane są filmy akcji, dramaty, komedie, horrory itp. skierowane 
przede wszystkim do publiczności dorosłej / powyŜej 16 roku Ŝycia.  

W ciągu miesiąca widz ma moŜliwość obejrzeć od 4 do 8 premier filmowych, ogółem w miesiącu otrzymuje około 440 emisji 
pełnometraŜowych filmów fabularnych oraz około 5-10 emisji pełnometraŜowych filmów dokumentalnych. 

Program FilmBox Family 

Właścicielem koncesji nr TLCS1524 wydanej przez Ofcom, jest SPI TV Ltd.  

FilmBox Family jest to program telewizyjny o charakterze filmowym, prezentujący filmy rodzinne (familijne), komedie, filmy 
animowane.  

FilmBox Family jest programem typu premium (tj. dostępnym w pakiecie programów telewizyjnych udostępnianych 
abonentom za dodatkową opłatą), o charakterze filmowym, nie zawierającym bloków reklamowych, nadawanym na 
terytorium Polski z polską wersją językową (lektor lub dubbing), codziennie w godzinach 7:00 do 22:00. Program skierowany 
jest do widzów we wszystkich kategoriach wiekowych. 

W ciągu miesiąca widz ma moŜliwość obejrzeć około 8 premier filmowych, ogółem w miesiącu otrzymuje około 240 emisji 
pełnometraŜowych filmów fabularnych oraz około 360 emisji krótkometraŜowych filmów animowanych (pojedynczy film około 
10 minutowy, łącznie 2 godziny dziennie). 

Aspekty techniczne programów telewizyjnych 

Biuro Emitenta wraz z zapleczem technicznym znajduje się w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7. Węzły emisyjne, w których 
umieszczone są systemy emisyjne Emitenta dla poszczególnych programów, zlokalizowane są w Warszawie przy ul. W. 
Sikorskiego 9 oraz w Budapeszcie, przy Boszormenyi utca 20. 

Emitent produkuje oprawę oraz elementy programu w odpowiednio wyposaŜonych: studio produkcyjnym, studio dźwiękowym 
oraz stanowiskach postprodukcyjnych. Studio produkcyjne wyposaŜone jest w urządzenia, pozwalające na pracę z 
materiałami w rozdzielczości Standard Definition, jak teŜ High Definition (HD), w ilości zapewniającej ciągłość produkcji przy 
zwiększającej się dynamicznie ilości programów. Emitent systematycznie powiększa liczbę stanowisk postprodukcyjnych 
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(słuŜących do renowacji, poprawy jakości dźwięku i obrazu, konwersji do odpowiedniego formatu, montaŜu oprawy graficznej 
i elementów autopromocji). Wszystkie stanowiska działu produkcji oraz działu postprodukcji podłączone są do wydzielonej 
sieci światłowodowej oraz macierzy produkcyjnych (zespołów serwerów), co zapewnia optymalną wydajność studio. Emitent 
dysponuje obecnie macierzami o pojemności ponad 100 TB, pojemność ta jest zwiększana w miarę zapotrzebowania. 

Urządzenia do produkcji i emisji programu telewizyjnego wyposaŜone są w szereg zabezpieczeń, minimalizujących 
moŜliwość wystąpienia oraz skutki ewentualnej awarii sprzętu.  

Serwery emisyjne umieszczone są w pomieszczeniach z wielopoziomowymi zabezpieczeniami ciągłości dostaw energii 
elektrycznej, odpowiedniej temperatury i wilgotności, przy czym kaŜdy serwer emisyjny posiada zdublowane najwaŜniejsze 
komponenty.  

Wszystkie systemy emisyjne działają w systemie back-up n+1 (posiadają systemy zapasowe), specjalne urządzenie pozwala 
na zmianę źródła sygnału (np. na serwer zapasowy) z dokładnością 1 klatki programu, ponadto „bufor bezpieczeństwa” dla 
kaŜdego systemu pozwala utrzymywać emisję programu do 24 godzin po odłączeniu serwera od urządzenia 
dostarczającego zawartość programu telewizyjnego. 

Dodatkowe bezpieczeństwo w razie jakiejkolwiek awarii zapewnia taka konfiguracja kaŜdego z węzłów emisyjnych, aby 
operator mógł połączyć się z nimi z kaŜdego miejsca na świecie w kilkanaście sekund.  

Emitent zaopatruje swoich klientów (operatorów kablowych i satelitarnych) w sygnał, przekazujący program telewizyjny 
Emitenta, drogą satelitarną. Sygnał dla kaŜdego z programów jest zakodowany. Umieszczenie sygnału na odpowiednim 
satelicie telekomunikacyjnym, zapewnienie odpowiedniej pojemności satelity oraz obsługę systemu kontroli dostępu dla 
Operatorów Emitent powierzył wyspecjalizowanym podmiotom.  

Na podstawie umowy licencyjnej z dnia 3 września 2009 r. Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. świadczy Emitentowi usługę 
nadawczą dla sygnału programu Kino Polska. Sygnał tego programu dostępny jest na satelicie Eutelsat Hot Bird 1, 
Transponder 15. 

Na podstawie umowy z dnia 1 września 2010 r. spółka Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. świadczy Emitentowi usługę nadawczą dla 
sygnału programów z rodziny FilmBox na terytorium Polski. Sygnały tych programów dostępne są na satelicie Eutelsat Hot 
Bird 1, Transponder 15. 

PowyŜsze umowy opisane są w punkcie 6.5 Części III Prospektu. 

SPRZEDAś CZASU REKLAMOWEGO 

Podstawowy produkt Emitenta, programy telewizyjne skierowane do indywidualnego abonenta, uzupełniony jest przez 
sprzedaŜ czasu reklamowego, przede wszystkim w programie Kino Polska, do zainteresowanych reklamodawców. 

Systematyczny wzrost oglądalności programu Kino Polska wśród ogółu widzów, jak teŜ wśród atrakcyjnych z punktu 
widzenia reklamodawców grup docelowych widzów, przekłada się na zwiększenie zakupu czasu reklamowego w tym 
programie telewizyjnym jak teŜ korzystniejsze warunki handlowe. 

Emitent w celu zwiększenia efektywności sprzedaŜy tego produktu, oferuje czas reklamowy za pośrednictwem domu 
sprzedaŜy mediów tematycznych AT Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obecna umowa współpracy w zakresie 
świadczenia usług reklamowych zawarta została na okres od 2 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Emitent współpracuje 
z At Media Sp. z o.o. od 2005 r. 

Czas reklamowy programu Kino Polska zestawiony jest z czasem reklamowym w innych telewizyjnych programach 
tematycznych (52 programy) i oferowany reklamodawcom w pakietach, zdecydowanie bardziej dostosowanych do potrzeb 
reklamodawców niŜ reklama w pojedynczym programie. Pakiety oferowane przez pośrednika obejmują 10, 15 lub 25 
programów tematycznych do wyboru reklamodawcy, w tym Kino Polska, lub teŜ skonstruowane są dla wybranych grup 
demograficznych – osobno dla: dzieci, młodzieŜy, dorosłych, (przy czym programu Kino Polska nie ma w pakiecie 
skierowanym do młodzieŜy). Reklamodawca moŜe oczywiście wybrać reklamę wyłącznie w programie Kino Polska. 

Pośrednik Emitenta, AT Media Sp. z o.o., wg Media & Marketing Polska za rok 2009 został uznany za najlepsze biuro 
sprzedaŜy czasu reklamowego w Polsce, zdobywając pierwsze lokaty w pięciu z dziesięciu kategorii oceny (raport specjalny 
„Agencje Reklamowe i Domy Mediowe” tygodnika „Media&Marketing Polska”, maj 2010). 

Przychody ze sprzedaŜy czasu reklamowego osiągnęły w roku 2009 wartość 4 942 tys. zł, tj.14 % przychodów Emitenta 
ogółem. Umowa z At Media Sp. z o.o. opisana jest w punkcie 6.5 Części III Prospektu. 

DYSTRYBUCJA LICENCJI  

Licencje na polu emisji telewizyjnej 
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Emitent na potrzeby programu telewizyjnego Kino Polska nabywa prawa do emisji wybranych tytułów i zestawów (np. 
odcinków serialu) filmów polskich od róŜnych licencjodawców. W przypadku niektórych tytułów filmów Emitent zawarł 
umowy, dające prawo dalszej dystrybucji licencji do innych nadawców telewizyjnych (umowa dystrybucyjna). 

Od stycznia 2005 roku Emitent oferuje dystrybucję licencji na polskie filmy.  

W latach 2008 – 2009 Emitent podpisał wieloletnie umowy dystrybucyjne obejmujące szereg tytułów filmów polskich 
z zasobów kilku licencjodawców. Katalog tytułów (odcinków) wybranych polskich filmów fabularnych, telewizyjnych, seriali, 
filmów animowanych i dokumentalnych oferowanych przez Emitenta innym nadawcom zmienia się w czasie. 

Trzon katalogu Emitenta stanowi obecnie 181 polskich filmów fabularnych (na podstawie umów ze Studiem Filmowym Kadr 
oraz Studiem Filmowym OKO (wśród nich tak popularne tytuły jak: Stawka większa niŜ Ŝycie, Czterej pancerni i pies, Vabank 
I i II, Seksmisja, Wielki Szu, Faraon, Kanał, Popiół i diament, Noce i dnie, Kingsajz) 

Emitent swoją działalnością w zakresie nadawania programu Kino Polska, zawierającego mniej lub bardziej znane filmy 
polskie, ale niejednokrotnie odświeŜone, na nowo odkryte i zinterpretowane, opatrzone komentarzem, pokazane przekrojowo 
czy na tle epoki, zapoczątkował swoistą modę na dorobek naszej kinematografii. Oferowanie innym nadawcom telewizyjnym 
praw do emisji filmów polskich w ich programach dodatkowo pozytywnie wpływa na postrzeganie Emitenta w branŜy mediów 
(zarówno nadawca jak i dystrybutor treści) oraz znakomicie poszerza moŜliwości współpracy z tymi nadawcami w zakresie 
wymiany tytułów i wzbogacania zawartości programu Kino Polska. 

Za prawo do dystrybucji filmu Emitent uiszcza opłatę prowizyjną, stanowiącą określony procent przychodu z dystrybucji w 
określonym czasie od podpisania umowy na dystrybucję danego tytułu.  

Po pierwszym półroczu 2010 r. przychody Emitenta z tytułu sprzedaŜy licencji na polu emisji telewizyjnym wyniosły 344 tys. 
zł (tj. 1,5% przychodów ogółem) wobec kwoty 1 199 tys. zł uzyskanej za cały rok 2009 (3,4% przychodów ogółem). 

Licencje na polu emisji video on demand (VoD) 

Video on demand (tzn. video na Ŝyczenie) – to stosunkowo nowa usługa na rynku mediów, polegająca na oferowaniu 
abonentom przez operatorów kablowych i satelitarnych oraz portale internetowe moŜliwości oglądania filmu (programu 
sportowego, muzycznego itd.) z katalogu operatora / portalu w dowolnym wybranym przez abonenta czasie, za opłatą.  

Operatorzy, niezaleŜnie od konkretnych rozwiązań technicznych, umoŜliwiających oferowanie usługi VoD, starają się 
udostępnić abonentom jak najbardziej atrakcyjny i obszerny katalog filmów i programów. Katalog taki tworzony jest poprzez 
kupowanie licencji na polu emisji VoD od (stosunkowo nielicznych) licencjodawców. 

Emitent oferuje licencje VoD na terenie Polski dla katalogu 490 filmów zagranicznych, w tym m.in. Asterix na olimpiadzie, Sin 
City, Coco Chanel, Zapaśnik, Transporter 3 (na podstawie umowy z Cinephil France S.A.S.) oraz 166 polskich filmów 
fabularnych, w tym m.in. Stawka większa niŜ Ŝycie, Szaleństwa Panny Ewy, Czterej Pancerni i pies, Janosik. Katalog 
Emitenta jest jednym z największych katalogów VoD dostępnych obecnie na polskim rynku. Około 100 filmów oferowane jest 
w jakości High Definition. 

Emitent dostarcza licencje na polu VoD m.in. dla następujących operatorów: Aster Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat Sp. z o.o., 
Multimedia Polska S.A., Telefonia Dialog S.A., Media Hotel Sp. z o.o., Inea S.A. Emitent prowadzi rozmowy z kolejnymi 
znaczącymi operatorami, zainteresowanych włączeniem filmów z katalogu Emitenta do swojej oferty VoD. Emitent rozpoczął 
sprzedaŜ licencji VoD od lutego 2010 r. 

Przychody Emitenta naliczane są w zaleŜności od sposobu rozliczania się abonenta z operatorem – od kaŜdego filmu (gdy 
abonent kupuje dostęp do konkretnego filmu) lub od katalogu filmów (gdy abonent kupuje subskrypcję na określony czas) – 
jako procent opłaty uiszczanej przez abonenta na rzecz operatora. Po pierwszym półroczu 2010 r. przychody Emitenta 
z tytułu sprzedaŜy licencji VoD wyniosły 148 tys. zł (tj. 0,6% przychodów ogółem). 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA  

Emitent w sierpniu 2008 r. powołał markę „Wydawnictwo Telewizji Kino Polska” w celu kontynuowania misji upowszechniania 
polskiego dorobku filmowego na rynku DVD. „Wydawnictwo” przygotowuje w pełni opracowane merytorycznie, 
skompilowane wydania wybranych, waŜnych polskich filmów, wzbogacone o ikonografie i dodatki, przybliŜające sylwetki 
twórców oraz czasy i okoliczności powstawania tych filmów.  

Dowodem uznania dla inicjatywy Emitenta jest m.in. uhonorowanie Wydawnictwa Telewizji Kino Polska nagrodą Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: "Dystrybucja filmu polskiego" (maj 2010 r.).  

Wydawnictwo Telewizji Kino Polska przygotowuje trzy serie wydawnicze: 

- seria "Arcydzieła Polskiego Kina" prezentuje w niskich nakładach kompilacje filmów wielkich twórców polskiego 
kina, ukazały się m. in. filmy: Agnieszki Holland, Jerzego Skolimowskiego, Tadeusza Konwickiego, Piotra Szulkina, 
Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja śuławskiego, Wojciecha Marczewskiego, 
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- seria "Przeboje Polskiego Kina" przybliŜa najszerzej pojęte kino gatunków (kryminałów, komedii, horrorów, filmów 
psychologicznych, obyczajowych i historycznych), a takŜe filmów animowanych dla dzieci i dorosłych oraz kino 
młodego widza. Ukazały się zestawy: Pan Kleks, Pan Samochodzik, To właśnie miłość, Za jeden uśmiech, 
Radosław Piwowarski, 

- seria "Awangarda/Off" przedstawia dorobek twórców awangardowych i niezaleŜnych, działających na pograniczu 
happeningu, prowokacji artystycznej i transgresji gatunków, jako reprezentant tego nurtu ukazał się zestaw filmów i 
programów grupy „ŁyŜka czyli Chilli". 

Pojedyncze wydanie, tzw. box, zawiera 3 lub 4 filmy pełnometraŜowe, czasem wzbogacone o formę krótkometraŜową lub 
dokumentalną oraz obszerne (kilkadziesiąt stron) opracowanie, zawierające m.in. fragmenty recenzji prezentowanych 
filmów, wywiady z twórcami, zdjęcia, fotosy i wycinki prasowe. Emitent wydaje kilka zestawów DVD (boxów) rocznie, w cyklu: 
styczeń, marzec, maj/czerwiec (na Dzień Dziecka), sierpień, wrzesień, listopad (dwa zestawy – na sezon zakupów przed 
BoŜym Narodzeniem).  

Emitent wydał dotychczas 15 boxów, wysoko ocenianych zarówno przez widzów i kinomanów, jak i środowisko filmowe, 
twórców, krytyków oraz instytucje edukacyjno-kulturalne. Szczegółowe informacje o wydanych zestawach znajdują się na 
stronie www.wydawnictwokinopolska.pl  

Oprócz podnoszenia prestiŜu i rozpoznawalności marki Kino Polska TV, z działalności wydawnictwa Emitent osiągnął 
przychody w kwocie 581 tys. zł za rok 2009 (przy 160 tys. zł za rok 2008), co stanowiło 1,7% przychodów ogółem.  

Dystrybucję zestawów DVD prowadzi zewnętrzny podmiot, TIM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy z 
dnia 30 lipca 2009 r. Zestawy dostępne są w sprzedaŜy poprzez portale internetowe oraz sieci sklepów Empik, Saturn, 
Media Markt. 

Rosnącą konkurencję dla z załoŜenia ekskluzywnego i niszowego produktu Emitenta stanowią filmy oferowane w usłudze 
VoD, polskie tytuły wydawane na DVD w masowych nakładach, a takŜe coraz większa dostępność nagrywania filmów 
w rozdzielczości High Definition z domowej telewizji. 

PRODUKCJA FILMOWA 

W ramach promowania polskiej kinematografii oraz uzupełniania zasobów o filmy współcześnie wyprodukowane, Emitent 
uczestniczył w produkcji wybranych filmów krótkometraŜowych dokumentalnych / fabularnych.  

Emitent wyprodukował za kwotę 188,5 tys. zł krótkometraŜowy film fabularny Hanoi – Warszawa, wg scenariusza Katarzyny 
Klimkiewicz, która wygrała konkurs scenariuszowy Emitenta „Młode kadry” w roku 2008. Film otrzymał Nagrodę Specjalną 
Jury w Konkursie Młodego Kina na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2009 rok) oraz zyskał nominację do 
Nagród Europejskiej Akademii Filmowej w 2010 r. 

Emitent jako koproducent współfinansował (współfinansuje) produkcję filmów animowanych dla dzieci i dorosłych, 
realizowanych przez Studio Miniatur Filmowych oraz film Prosta historia o miłości, debiut reŜyserski Arkadiusza Jakubika, 
który otrzymał nagrodę główną w konkursie kina niezaleŜnego 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2010 r.).  

W latach wcześniejszych Emitent uczestniczył w produkcji filmów Jasne błękitne okna w reŜyserii Bogusława Lindy oraz 
Rozmowy nocą w reŜyserii Macieja śaka.  

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Na pozostałe usługi świadczone przez Emitenta / pozostałe produkty Emitenta składają się: podnajem pomieszczeń 
biurowych, kopie filmów, umowy współpracy przy wydawnictwie DVD, umowy współpracy promocyjnej. 

STRUKTURA PRZYCHODÓW 

W roku 2009 Emitent osiągnął przychody ze sprzedaŜy w kwocie 35 184,4 tys. zł, w porównaniu do 14 472,9 tys. zł w roku 
poprzednim. 

W I półroczu 2010 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaŜy w wysokości 23 012,2 tys. zł wobec 17 239,9 tys. zł 
w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost przychodów o 33,5%). 

Emitent osiąga przychody w segmencie usług medialnych, na które składają się przychody z działalności emisyjnej, 
z reklamy, z dystrybucji licencji, z działalności wydawniczej, ze sprzedaŜy pozostałych usług oraz (śladowe) przychody ze 
sprzedaŜy towarów. Wartość przychodów ze sprzedaŜy w rozbiciu na poszczególne produkty przedstawia tabela. 
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Tabela: Przychody ze sprzedaŜy Emitenta w latach 2007-2010 (tys. zł) 

Przychody I połowa 
2010 

I połowa 2009 2009 2008 2007 

a) działalność emisja  17 148,8 14 000,1 27 834,5 9 698,4 8 697,3 

w tym Kino Polska 6 300,0 6 034,1 12 478,6 9 698,4 8 697,3 

w tym FilmBox 6 043,9 5 853,5 11 312,4     

w tym pakiet FilmBox Premium  4 804,9 2 112,5 4 043,5     

b) reklama 4 983,4 2.065,7 4 942,3 3 237,2 2 784,3 

w tym Kino Polska 4 546,6 1 916,8 4 629,7     

w tym pozostałe 436,8 148,9 312,7     

c) dystrybucja licencji telewizyjnych 344,0 729,7 1 198,9 420,8 2,2 

d) dział. wydawnicza 24,5 287,6 581,4 159,9 5,00 

e) inne usługi 362,9 156,5 627,0 883,3 370,3 

f) sprzedaŜ towarów 0,4 0,3 0,3 73,4 308,5 

g) dystrybucja licencji VoD 148,3 0,0 0 0 0 

Przychody ogółem  23 012,2 17 239,9 35 184,4 14 472,9 12 167,6 

Źródło: Emitent 

Dynamiczny wzrost przychodów Emitenta opiera się przede wszystkim na wzroście przychodów z działalności emisyjnej, 
w tym emisji programu Kino Polska, a od roku 2009 dystrybucji programu FILMBOX i pakietu programów FILMBOX 
PREMIUM. Działalność emisyjna zapewniła 79,1% przychodów Emitenta w roku 2009 i 74,5% w I połowie 2010 r.  

Systematycznie rośnie wartość i udział przychodów ze sprzedaŜy czasu reklamowego w programach telewizyjnych. 
SprzedaŜ czasu reklamowego dostarczyła Emitentowi 4 983,4 tys. zł przychodów (21,7%) w I półroczu 2010 wobec 4 942,3 
tys. zł w całym roku 2009 (14% przychodów ogółem 2009 r.). 

Pozostałe produkty zapewniły łącznie 6,8% przychodów Emitenta w 2009 r., w tym dystrybucja licencji do emisji 
telewizyjnych 3,4%, działalność wydawnicza 1,7%, zaś inne usługi 1,8%. W kategorii „inne usługi” mieszczą się: podnajem 
pomieszczeń biurowych, kopie filmów, umowy współpracy przy wydawnictwie DVD, umowy współpracy promocyjnej 

W I półroczu 2010 r. udział pozostałych produktów w sprzedaŜy ogółem obniŜył się do 3,8%, w tym dystrybucja licencji 
telewizyjnych przyniosła 1,5% przychodów, dystrybucja licencji VoD 0,6%, działalność wydawnicza 0,1%, zaś inne usługi 
1,6%. 
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Tabela: Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaŜy Emitenta w latach 2007-2010 

Przychody I połowa 2010 I połowa 2009 2009 2008 2007 

a) działalność emisja  74,5% 81,2% 79,1% 67,0% 71,5% 

w tym Kino Polska 27,4% 35,0% 35,5% 67,0% 71,5% 

w tym FilmBox 26,3% 34,0% 32,2%     

w tym pakiet FilmBox Premium 20,9% 12,3% 11,5%     

b) reklama 21,7% 12,0% 14,0% 22,4% 22,9% 

w tym Kino Polska 19,8% 11,1% 13,2%     

w tym pozostałe 1,9% 0,9% 0,9%     

c) dystrybucja licencji telewizyjnych 1,5% 4,2% 3,4% 2,9% 0,0% 

d) dział. wydawnicza 0,1% 1,7% 1,7% 1,1% 0,0% 

e) inne usługi 1,6% 0,9% 1,8% 6,1% 3,0% 

f) sprzedaŜ towarów 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 2,5% 

g) dystrybucja licencji VoD 0,6% 0,0%     

Przychody ogółem  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent 

 

STOPKLATKA S.A. 

Dnia 31 maja 2010 r. Emitent podpisał umowę nabycia w trzech transzach pakietu 1 271 000 akcji spółki Stopklatka S.A. z 
siedzibą w Szczecinie.  

Emitent nabył 584 795 akcji spółki Stopklatka S.A. za kwotę 2 000,0 tys. zł, a następnie 12 lipca 2010 r. nabył 292 398 akcji 
spółki Stopklatka S.A. za kwotę 1 000,0 tys. zł oraz 3 grudnia 2010 r. nabył dalsze 393 807 akcji Stopklatka S.A. za kwotę 
1 346,8 tys. zł. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada 1 271 000 akcji serii A1, uprawniających do 65,21% 
głosów na WZ Stopklatka S.A. 

Stopklatka S.A. prowadzi branŜowy portal informacyjny specjalizujący się w tematyce filmowej, działający pod adresem 
www.stopklatka.pl, będący najstarszym filmowym serwisem informacyjnym działającym w Polsce, drugim pod względem 
oglądalności (źródło: „Dokument Informacyjny Stopklatka S.A.” opublikowany 7 lipca 2010 r.) Spółka otrzymała w 2009 
nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Portal internetowy”, a w 2010 portal www.stopklatka.pl został 
uznany przez dziennikarzy za drugi najciekawszy portal o tematyce kulturalnej, wg rankingu opublikowanego przez 
miesięcznik PRESS. 

Stopklatka S.A. oferuje reklamy, treści reklamowe oraz treści informacyjne, zamieszczane na portalu Stopklatka.pl, a takŜe 
usługi e-commerce oraz usługi tworzenia i utrzymania stron internetowych. 

 

NAGRODY I WYRÓśNIENIA 

W uznaniu działalności na polu upowszechniania dorobku polskiego filmu Emitent otrzymał nagrody branŜowe: 

- w grudniu 2005 r. Kino Polska otrzymało nagrodę Hot Bird TV Awards, „satelitarnego Oscara”, przyznawanego 
najlepszym i najbardziej innowacyjnym programom tematycznym, dostępnym w ofercie platform satelitarnych, 
nadawanych za pośrednictwem satelity Hot Bird,  

- w styczniu 2008 r. Kino Polska otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „program 
telewizyjny” za rok 2007, PISF ustanowił to wyróŜnienie, pragnąc docenić wysiłki entuzjastów kina, ludzi i 
organizacji, którzy z pasją i poświęceniem propagują wiedzę o kinie, promują polskie filmy w kraju i zagranicą, 
edukują młodego widza. 
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Rysunek: Statuetka nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (po lewej) oraz statuetka „satelitarnego Oskara” 
Hot Bird Awards (po prawej) dla Kino Polska 

       

- w grudniu 2009 r. Telewizja Kino Polska została nominowana w kategorii „kanał filmowy” do nagrody Telekamery 
Tele Tygodnia 2010 (Tele Tydzień jest najpopularniejszym magazynem telewizyjnym w Polsce), 

- w maju 2010 r. nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „dystrybucja filmu polskiego” za działalność 
Wydawnictwa Kina Polska TV (arcydzieła, przeboje i awangarda polskich filmów na nośnikach DVD), 

- w listopadzie 2010 r. Kino Polska otrzymało po raz drugi  „satelitarnego Oscara”, nagrodę Hot Bird TV Awards w 
kategorii „kino”. 

6.1.2 Nowe produkty i usługi 

W latach 2007 – 2009 Emitent systematycznie poszerzał zakres oferowanych produktów, wprowadzając: 

- monograficzne wydania wybranych polskich filmów na nośnikach DVD (marka Wydawnictwo Kino Polska TV) – od 
sierpnia 2008 r., 

- dystrybucję praw do reemisji programu telewizyjnego FilmBox i pakietu programów FilmBox Premium – od grudnia 
2008 r.,  

- dystrybucję licencji dla filmów fabularnych na polu emisji video on demand – od lutego 2010 r. 

WyŜej wskazane nowo wprowadzone usługi zostały opisane szczegółowo w punkcie 6.1.1 Części III Prospektu. 

Od 2010 r. Emitent przygotowuje wprowadzenie do swojej oferty kolejnych trzech programów telewizyjnych typu premium: 
FashionBox, FightBox oraz FilmBox Action. Emitent przygotowuje niezbędne zaplecze i urządzenia tak, aby rozpocząć 
nadawanie tych programów na przełomie III i IV kwartału 2011 r. Dystrybucja ww. programów do zainteresowanych 
operatorów telewizji kablowych i cyfrowych platform satelitarnych odbywać się będzie na zasadach określonych w umowach 
z SPI TV Ltd. z dnia 1 września 2010 r 

FashionBox 

Właścicielem koncesji nr TLCS 1425 wydanej przez Ofcom, jest SPI TV Ltd. z siedzibą w Londynie. 

FashionBox jest to program telewizyjny dla kaŜdej osoby interesującej się urodą, stylem i trendami w modzie, a elementy 
przygotowane w wysokiej rozdzielczości obrazu dają widzom prawdziwe przeŜycie bycia blisko wybiegów największych 
pokazów mody z całego świata. 

FashionBox jest programem typu premium (tj. dostępnym w pakiecie programów telewizyjnych udostępnianych abonentom 
za dodatkową opłatą), o charakterze rozrywkowym, nie zawierającym bloków reklamowych, nadawanym w całości w języku 
angielskim. Program skierowany jest do miłośników mody w przedziale wiekowym 16 – 49 lat. 
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Sygnał programu jest emitowany z Polski w jakości HD w rozdzielczości obrazu 16:9 i przesyłany za pomocą technologii 
Multicast IP stream 20 Mbps.  

W programie FashionBox prezentowane są aktualne oraz cyklicznie odbywające się pokazy mody z całego świata, 
największych współczesnych projektantów ze stolic światowej mody, między innymi z wybiegów w Miami, Nowym Jorku, 
Londynie, ParyŜu i Mediolanie. Oprócz pokazów mody, w audycjach programu moŜna zobaczyć równieŜ kulisy pokazów, 
wypowiedzi projektantów czy opinie osób ze świata mody i show biznesu. Ramowy rozkład programu zakłada emisję bloku 
sześciu godzin filmów premierowych dziennie z trzema powtórkami w układzie 24 godzinnym przez siedem dni w tygodniu.  

FightBox 

Właścicielem koncesji nr TLCS 1426 wydanej przez Ofcom jest SPI TV Ltd. z siedzibą w Londynie. 

FightBox jest to program telewizyjny dla kaŜdej osoby interesującej się sportami walki, włączając mieszane sztuki walki, 
boks, wrestling oraz kickboxing. 

FightBox jest programem typu premium (tj. dostępnym w pakiecie programów telewizyjnych udostępnianych abonentom za 
dodatkową opłatą), o charakterze rozrywkowym, nie zawierającym bloków reklamowych, nadawanym w całości w języku 
angielskim lub w języku oryginalnym z przekładem na język angielski. Program skierowany jest do miłośników sztuk walki w 
przedziale wiekowym 16 – 49 lat. 

Sygnał programu jest emitowany z Polski w jakości HD w rozdzielczości obrazu 16:9 i przesyłany za pomocą technologii 
Multicast IP stream 20 Mbps.  

W programie FightBox prezentowane będą między innymi wyselekcjonowane najlepsze walki z największych wydarzeń 
sportowych z U.S.A., Japonii, Europy i innych państw na całym świecie. Ponadto program zawiera: audycje poświęcone 
mieszanym sztukom walki (ang. MMA), gale największych wydarzeń bokserskich z ostatnich lat, audycje typu „reality” z 
udziałem prawdziwych zawodników wrestlingu, pokazy orientalnych zapasów - sumo, wyselekcjonowane najlepsze walki w 
stylach MMA, muay thai, boksu klasycznego, kickboxing’u, karate i wielu innych. Ramowy rozkład programu zakłada emisję 
filmów zarówno premierowych, jak i powtórkowych, w układzie 24 godzinnym przez siedem dni w tygodniu.  

FilmBox Action 

O przyznanie koncesji przez Ofcom wystąpiła SPI TV Ltd. z siedzibą w Londynie. PoniŜej przedstawiamy załoŜenia 
mającego powstać programu: 

FilmBox Action będzie programem typu premium (tj. dostępnym w pakiecie programów telewizyjnych udostępnianych 
abonentom za dodatkową opłatą), o charakterze rozrywkowym, nie zawierającym bloków reklamowych, nadawanym w 
polskiej wersji językowej. Program skierowany będzie do miłośników filmów akcji w kaŜdym przedziale wiekowym. 

Sygnał programu będzie emitowany z Polski w jakości HD w rozdzielczości obrazu 16:9 i przesyłany za pomocą technologii 
Multicast IP stream 20 Mbps.  

W programie FilmBox Action prezentowane będą głównie filmy akcji, thrillery, filmy sensacyjne i horrory. Ramowy rozkład 
programu zakłada emisję filmów zarówno premierowych, jak i powtórkowych, w godzinach od 16:00 do 04:00, przez siedem 
dni w tygodniu.  



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  61 

6.2 Główne rynki 
Przychody  

Podstawową działalność Emitenta stanowi sprzedaŜ programu telewizyjnego Kino Polska i dystrybucja programów z rodziny 
FilmBox na rynku mediów o zasięgu ogólnopolskim. Przychody ze sprzedaŜy produktów stanowiły 99,999% przychodów 
Emitenta w roku 2009 i w I półroczu 2010 r.  

Tabela. Przychody ze sprzedaŜy Emitenta w latach 2007-2010 

 
I półrocze 

2010 
I półrocze 

2009 
2009 2008 2007 

Przychody ze sprzedaŜy produktów i usług 23 011,8 17 239,9 35 184,0 14 399,5 11 859,1 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 0,4 0,3 0,3 73,4 308,5 

Przychody ze sprzedaŜy ogółem 23 012,2 17 240,2 35 184,4 14 472,9 12 167,6 

Źródło: Emitent 

Emitent prowadzi działalność na rynku polskim. 

W latach 2005 – 2009 Emitent osiągał przychody na rynku USA z tytułu emisji programu telewizyjnego Kino Polska na 
płatnej platformie Dish Network. Z dniem 11 listopada 2009 r., ze względu na ujemną rentowność projektu i brak perspektyw 
na doprowadzenie do jego dochodowości, Emitent zaprzestał emisji programu na terenie USA.  

Tabela. Przychody ze sprzedaŜy Emitenta w latach 2007-2010 w podziale na rynki geograficzne 

 
I półrocze 

2010 
I półrocze 

2009 
2009 2008 2007 

Przychody ze sprzedaŜy krajowej 23 012,2 16 802,3 34 058,0 13 581,6 11 434,6 

Przychody ze sprzedaŜy eksportowej 0,0 437,6 1 126,4 891,3 733,0 

Przychody ze sprzedaŜy ogółem 23 012,2 17 239,9 35 184,4 14 472,9 12 167,6 

Źródło: Emitent 

Przychody z rynku polskiego stanowiły 96,8% przychodów Emitenta w roku 2009 i 100 % przychodów Emitenta w I półroczu 
2010 r. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent osiąga przychody wyłącznie na rynku polskim. 

WyposaŜenie gospodarstw domowych / dostępność 

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia w 2010 r. 97,7% Polaków w wieku 15-65 lat chociaŜ raz oglądało telewizję w 
ostatnim roku. W ciągu ostatnich sześciu lat, nieoglądanie telewizji, deklarowało nie więcej niŜ 3% osób w przedziale 
wiekowym 15-65 lat.  

Wykres: Odsetek osób deklarujących oglądanie telewizji w Polsce w latach 2005 – 2010 

 
* I pomiar maj-czerwiec 2010 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ARC Rynek i Opinia, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/2-3-proc-polakow-nie-oglada-telewizji 
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Polacy naleŜą do czołówki europejskich narodów najchętniej oglądających telewizję. Według analiz World Advertising 
Research Center Polacy we wrześniu 2009 r. spędzili przed telewizorem średnio 219 minut dziennie oraz 215 minut w 
analogicznym okresie 2008 r. 

Wykres. Średnia dzienna długość czasu spędzonego na oglądanie telewizji we wrześniu 2009 r. oraz wrześniu 2008 
r. w wybranych krajach Unii Europejskiej 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej telewizji satelitarnej Polsat Cyfrowy za World Advertising Research Center 

W 2009 roku w Polsce Ŝyło ok. 38,2 miliona mieszkańców w ok. 14,0 milionach gospodarstwach domowych. Według AGB 
99,0% gospodarstw domowych w Polsce posiada odbiornik telewizyjny, a 36,0% gospodarstw domowych w Polsce posiada 
przynajmniej dwa odbiorniki telewizyjne.2 

Z badań Głównego Urzędu Statystycznego3 wynika, Ŝe w 2009 r. 98,5% gospodarstw domowych posiadało odbiornik 
telewizyjny. Wysoki odsetek gospodarstw posiadających odbiornik telewizyjny odnotowano we wszystkich grupach 
społeczno-ekonomicznych (ponad 98%). W stosunku do roku 2008 nie zauwaŜono istotnych zmian dynamiki wzrostu lub 
spadku posiadanych odbiorników telewizyjnych. 

Urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej w 2009 r. posiadało ponad 60% gospodarstw domowych. Grupą 
posiadającą najwyŜszy odsetek urządzeń do odbioru TV satelitarnej lub kablowej były gospodarstwa domowe osób 
pracujących na własny rachunek. Grupą o najniŜszym wskaźniku tego typu urządzeń byli rolnicy i renciści. Niemniej jednak w 
kaŜdej z grup społeczno-ekonomicznych odnotowano wzrost moŜliwości odbioru telewizji satelitarnej i kablowej w stosunku 
do 2008 r. o przynajmniej 7 punktów procentowych. 

W 2009 r. 60,8% gospodarstw domowych posiadało komputer osobisty. Było to o 7,7% więcej niŜ w 2008 r. Istotne z punktu 
widzenia moŜliwości odbioru telewizji internetowej na komputerze jest dostęp do Internetu. W 2009 r. komputer z dostępem 
do Internetu posiadało przeszło 53% gospodarstw domowych (wzrost o blisko 17% w stosunku do roku 2008). 
Gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek były wyposaŜone w komputer z dostępem do sieci w prawie 85% 
(najwyŜszy wskaźnik). Najrzadziej komputer z dostępem do sieci moŜna spotkać u emerytów i rencistów – ponad 22%. We 
wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych odnotowano dynamiczny wzrost liczby komputerów z dostępem do Internetu 
(od 10% do 30%). 

 

                                                                 
2 http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/rynek-dth-rynek-mvno/index.cp 

3 GUS Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badań budŜetów gospodarstw domowych, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_sytuacja_gosp_dom_2009.xls 
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Tabela. WyposaŜenie gospodarstw domowych w przedmioty słuŜące do odbioru telewizji w 2009 r. (w %) 

Gospodarstwa domowe 
Przedmioty słuŜące  
do odbioru telewizji ogółem pracowników rolników 

pracujących na 
własny rachunek 

emerytów rencistów 

Odbiornik telewizyjny  98,5 98,6 99,4 98,4 99,0 98,8 

Urządzenie do odbioru TV 60,3 68,4 41,8 76,8 51,9 45,4 

Komputer osobisty  60,8 81,1 68,6 89,8 26,7 26,8 

w tym z dostępem do Internetu 53,4 72,0 50,5 84,6 22,7 22,4 

Źródło: GUS Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badań budŜetów gospodarstw domowych, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_sytuacja_gosp_dom_2009.xls, data publikacji 2010-05-26 

 

Tabela: Dynamika wyposaŜenia gospodarstw domowych w przedmioty słuŜące do odbioru telewizji (2009 / 2008 r.) 

Gospodarstwa domowe 
Przedmioty słuŜące  
do odbioru telewizji ogółem pracowników rolników 

pracujących na 
własny rachunek 

emerytów rencistów 

Odbiornik telewizyjny  100,0 99,9 100,0 99,9 100,1 100,1 

Urządzenie do odbioru TV  107,9 107,5 127,1 108,2 107,4 107,1 

Komputer osobisty  107,7 106,8 109,6 104,4 112,8 113,8 

w tym z dostępem do Internetu 116,9 115,2 129,8 110,5 124,8 123,3 

Źródło: GUS Sytuacja gospodarstw domowych w 2009 r. w świetle wyników badań budŜetów gospodarstw domowych, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_wz_sytuacja_gosp_dom_2009.xls, data publikacji 2010-05-26 

 

Rynek płatnej telewizji  

Na koniec 2009 r. było w Polsce blisko 10,8 miliona abonentów płatnej telewizji, w tym prawie 6 milionów abonentów telewizji 
satelitarnej, 4,7 miliona – telewizji kablowej i 136 tys. – telewizji internetowej. Od 2005 r. do 2009 r. średnioroczny wzrost 
liczby abonentów płatnej telewizji wyniósł 17%, w tym 43% satelitarnej i 2% kablowej. Rynek telewizji internetowej notował 
w ostatnich latach bardzo wysoką dynamikę wzrostu wynikającą z wczesnej fazy rozwoju. W ciągu najbliŜszych lat naleŜy się 
spodziewać w dalszym ciągu wysokiej dynamiki wzrostu liczby abonentów telewizji internetowej. Szczegółowe dane 
zaprezentowano w poniŜszej tabeli. 

Tabela: Abonenci płatnej telewizji w Polsce w latach 2005 – 2009 wg sposobu odbioru sygnału (w tys.)  

Sposób odbioru  2009 2008 2007 2006 2005 

Platforma satelitarna 5 962 4 692 3 410 2 265 1 439 

dynamika przyrostu 27% 38% 51% 57% 29% 

Telewizja kablowa 4 700 4 650 4 600 4 500 4 380 

dynamika przyrostu 1% 1% 2% 3% 3% 

Cyfrowa telewizja internetowa 136 113 40 4 0 

dynamika przyrostu 20% 183% 900% - - 

Abonenci płatnej telewizji razem 10 798 9 455 8 050 6 769 5 819 

dynamika przyrostu 14% 17% 19% 16% 8% 

Źródło:Polsat Cyfrowy (za: Informa Telecoms and Media, Eastern European TV, 12th Edition, szacunki i obliczenia Polsat Cyfrowy na 
podstawie PIKE, GUS, dane dotyczące operatorów kablowych zostały skorygowane na podstawie danych publikowanych przez 
operatorów – http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/rynek-dth-rynek-mvno/otoczenie_rynkowe_szanse_rynkowe.cp, (lata 2005-2008)) oraz 
opracowanie własne na podstawie http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cyfra-pozyskala-w-ub-r-160-tys-abonentow, 
http://satkurier.pl/news/51737/n-697000-abonentow-na-koniec-2009.html, http://media2.pl/media/61933-platformy-cyfrowe:-5,4-mln-
abonentow.html 

 

W przedstawionych wyŜej tabelach moŜna zauwaŜyć rozbieŜność pomiędzy liczbą gospodarstw domowych wyposaŜonych w 
urządzenie do odbioru telewizji satelitarnej lub kablowej a liczbą abonentów płatnej telewizji. W roku 2009 według GUS ok. 
60%, tj. 8,4 miliona gospodarstw domowych posiadało stosowny odbiornik, natomiast wg operatorów było w tym czasie 10,8 
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mln abonentów. RóŜnica ta wynika z posiadania przez coraz więcej gospodarstw domowych dwóch lub więcej odbiorników 
telewizyjnych, dla których zakupiono dostęp do programów telewizyjnych u dwóch lub więcej operatorów. 

Na najbardziej rozwiniętych zagranicznych rynkach dostęp do płatnej telewizji posiada ok. 90% gospodarstw domowych 
(średnia dla pięciu najbardziej rozwiniętych rynków Europy Zachodniej)4. W ciągu najbliŜszych lat moŜna się spodziewać 
dalszego wzrostu liczby abonentów płatnej telewizji w Polsce, ze względu na niŜsze nasycenie w stosunku do krajów Europy 
Zachodniej oraz realny wzrost dochodów ludności. Wzrost ten powinien być głównie udziałem operatorów telewizji 
satelitarnej ze względu na nieograniczony zasięg świadczenia usług i brak konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków 
na infrastrukturę naziemną (w przeciwieństwie do operatorów kablowych). Na korzyść platform satelitarnych przemawia 
równieŜ bogatsza oferta programów oraz usług video na Ŝądanie (VoD). 

Istotną kwestią z punktu widzenia wzrostu wielkości rynku będzie stopniowy przyrost ilości gospodarstw domowych. Szacuje 
się do 2024 r. przybędzie ok. 1,3 mln gospodarstw domowych (w sumie będzie ok. 15,3 mln). Wzrost ten będzie wynikał ze 
starzenia się społeczeństwa i zmiany stylu Ŝycia młodych osób. Skutkowało to będzie zmniejszaniem się liczby osób 
przypadających na gospodarstwo domowe, przy jednoczesnym wzroście liczby gospodarstw domowych jedno– i dwu-
osobowych (odchodzenie od modelu rodzin wielopokoleniowych mieszkających w jednym gospodarstwie)5. 

Naziemna telewizja cyfrowa 

Od 2005 r. trwają w Polsce prace nad wdroŜeniem cyfrowej telewizji naziemnej mającej zastąpić analogową telewizję 
naziemną. WdroŜenie nowej usługi wiązać się będzie z moŜliwością odbierania znacznie większej ilości programów 
telewizyjnych przy wykorzystywaniu dotychczasowych pasm nadawczych. Równocześnie dzięki nadawaniu programów w 
formie cyfrowej uŜytkownicy będą mieli dostęp do usług oferowanych do tej pory jedynie na platformach cyfrowych, cyfrowej 
telewizji kablowej, czy teŜ w ostatnim czasie telewizji internetowej (m.in. przewodniki po programach, VoD czyli video na 
Ŝyczenie, programy w rozdzielczości High Definition). Zakończenie nadawania ostatnich analogowych programów zostało 
zaplanowane na 31 lipca 2013r, nie mniej jednak ze względu na znaczne dotychczasowe opóźnienia we wprowadzaniu 
telewizji cyfrowej, termin ten moŜe się jeszcze opóźnić. 

Operatorzy 

Programy telewizyjne rozpowszechniane są w Polsce przez operatorów telewizji kablowych, operatorów cyfrowych platform 
satelitarnych oraz operatorów platform internetowych (IPTV) 

Program Kino Polska oraz programy z rodziny FilmBox rozpowszechniane są przez wszystkie rodzaje Operatorów. 

Operatorzy telewizji kablowej 

W Polsce jest ok. 630 operatorów telewizji kablowej, którzy obsługują ponad 1 100 sieci kablowych6. Największymi 
operatorami na polskim rynku telewizji kablowej są UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o., Telewizja Kablowa Vectra S.A., 
Multimedia Polska S.A. oraz Aster Sp. z o.o., którzy łącznie odpowiadają za ok. 62% rynku telewizji kablowej w Polsce7. 
Dziesięciu największych operatorów zrzeszonych w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej telewizji kablowej 
zaprezentowano w poniŜszej tabeli. Operatorzy telewizji kablowej zrzeszeni w PIKE obejmują ok. 77% krajowego rynku 
telewizji kablowej w Polsce8. 

Tabela: Najwięksi operatorzy telewizji kablowej w Polsce w 2010 r. 

L.p. Operator Abonenci 
Liczba programów  
w ofercie cyfrowej 

w tym programy 
„filmowe”  

w jęz. polskim 
Miejscowości % rynku 

1 UPC Polska 1 083 300 138 30 116 22%  

2 Vectra 753 000 127 28 155 17% 

3 Multimedia Polska 673 000 97 27 2 000 14% 

4 ASTER 380 000 79 23 3 8% 

                                                                 
4 http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/rynek-dth-rynek-mvno/otoczenie_rynkowe_szanse_rynkowe.cp 
5 G. Rytelewska, A. Kłopocka, Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw 
domowych w Polsce Bank i Kredyt 41 (1), 2010, 57–80 str. 75-76, 
http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2010/01/bik_01_2010_03.pdf 
6 http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/rynek-dth-rynek-mvno/index.cp 
7 Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, dane na dzień 31 marca 2010 r. 
http://www.pike.org.pl/index.php?p=obranzy&sec=ranking 
8 Ibid. 
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L.p. Operator Abonenci 
Liczba programów  
w ofercie cyfrowej 

w tym programy 
„filmowe”  

w jęz. polskim 
Miejscowości % rynku 

5 TOYA 160 000 142 30 4 4% 

6 INEA 138 000 119 24 7 3% 

7 Stream Communications 73 000 b.d. b.d. 16 2% 

8 Petrus 46 000 b.d. b.d. 11 1% 

9 Promax 32 500 b.d. b.d. 18 1% 

10 Sat Film 25 000 b.d. b.d. 1 1% 

Razem 10 operatorów 3 363 800  72% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, dane na dzień 31 marca 2010 r. 
http://www.pike.org.pl/index.php?p=obranzy&sec=ranking, oraz strony internetowe operatorów telewizji kablowej 

UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o., która obsługuje ponad 1 mln abonentów (co daje 22% udziału w rynku telewizji kablowej), 
jako jeden z nielicznych operatorów umieściła program Kino Polska wyłącznie w ofercie pakietów cyfrowych. Abonenci, 
którzy nie zdecydowali się na przejście z analogowego na cyfrowy odbiór w ramach sieci kablowej UPC, nie mogą odbierać 
tego programu Emitenta. Operator UPC umieścił program Kino Polska w podstawowym pakiecie cyfrowym HD za 65 zł / 
miesiąc, program FilmBox dostępny jest od pakietu za 80 zł / miesiąc (pakiety abonamentu cyfrowego kształtują się od 65 zł 
do 100 zł za miesiąc), natomiast pakiet FilmBox Premium udostępniany jest po wykupieniu opcji FilmBox za cenę 15 zł 
miesięcznie. 

Wykres: Struktura rynku telewizji kablowej w Polsce na dzień 31 marca 2010 r. wg ilości abonentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, dane na dzień 31 marca 2010 r. 
http://www.pike.org.pl/index.php?p=obranzy&sec=ranking 

Operatorzy satelitarnych platform cyfrowych 

Operatorami na polskim rynku płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej są: 

- Cyfrowy Polsat S.A. operator platformy Cyfrowy Polsat,  

- Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o., operator platformy Cyfra+,  

- ITI Neovision Sp. z o.o., operator platformy n oraz Telewizji na Kartę  

- Telekomunikacja Polska S.A. z usługą Neostrada TP z telewizją. 

Najwięcej abonentów na koniec 2009 r. posiadała platforma Cyfrowy Polsat, która dostarczała sygnał telewizyjny ponad 
połowie uŜytkowników (3,2 miliona, 54% rynku). Na drugim miejscu plasowała się Cyfra+ z przeszło 1,5 milionem 
abonentów. Dwóch największych operatorów telewizji satelitarnej posiadało na koniec 2009 r. 80% udziału w rynku. 
W przeciwieństwie do abonentów operatorów telewizji kablowej, uŜytkownicy telewizji satelitarnej oprócz płatnych 
programów oferowanych w pakietach mają dostęp do kilkuset darmowych (niekodowanych) programów telewizyjnych tzw. 
Free-to-air (FTA). 
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Tabela: UŜytkownicy platform telewizji satelitarnej (31.12.2009 r.) oraz ilość oferowanych programów (31.07.2010 r.) 

L.p. Platforma cyfrowa UŜytkownicy 
Programy 

 w pakietach  

(bez FTA*) 

w tym programy 
własne 

w tym programy 
„filmowe”w języku 

polskim 
% rynku 

1 Cyfrowy Polsat 3 200 000 74 13 18 54% 

2 Cyfra+ 1 540 000 125 11 30 26% 

3 n 697 000 86 15 22 12% 

4 Neostrada TP z telewizją 263 000 97 2 14 4% 

5 Telewizja na Kartę** 263 000 18 6 1 4% 

* free-to-air, programy niekodowane, dostępne bezpłatnie 

** podano ilość aktywych uŜytkowników prepaid, natomiast łączna ilość uŜytkowników aktywnych i nie aktywnych wyniosiła 400 tys. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron interentowych platform telewizji satelitarnych oraz 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cyfra-pozyskala-w-ub-r-160-tys-abonentow, http://satkurier.pl/news/51737/n-697000-abonentow-na-
koniec-2009.html, http://media2.pl/media/61933-platformy-cyfrowe:-5,4-mln-abonentow.html 

Operator Cyfrowego Polsatu umoŜliwia abonentom oglądanie programu Kino Polska oraz programu FilmBox i FilmBox 
HDpocząwszy od pakietu za 57,80 zł / miesiąc (przy umowie na 29 miesięcy), przy czym pakiety u tego operatora kosztują 
od 9,90 zł do 87,80 zł / miesiąc.  

Operator platformy Cyfra + umieścił program Kino Polska w drugim pod względem ceny pakiecie abonamentowym (za 42,90 
zł / miesiąc), natomiast program FilmBox dostępny jest od pakietu za 63,90 zł / miesiąc (pakiety abonamentowe kształtują 
się od 19,90 zł do 168,90 zł za miesiąc). Pakiet FilmBox Premium udostępniany jest po wykupieniu opcji FilmBox za cenę 15 
zł miesięcznie. 

Wykres. Struktura rynku satelitarnych platform cyfrowych w Polsce w 2009 r. wg ilości abonentów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cyfra-pozyskala-w-ub-r-160-tys-abonentow, 
http://satkurier.pl/news/51737/n-697000-abonentow-na-koniec-2009.html, http://media2.pl/media/61933-platformy-cyfrowe:-5,4-mln-

abonentow.html 

Operatorzy telewizji internetowej 

Na koniec 2009 r. w Polsce działało dwóch operatorów udostępniających programy telewizyjne poprzez protokół internetowy 
(IPTV) – TPSA z usługą Neostrada TP z telewizją oraz Telefonię Dialog. Na dzień 31 grudnia 2009 r. z usług IPTV TPSA 
korzystało 110 tys. abonentów oraz 20 tys. z usług oferowanych przez Telefonię Dialog9. 

Zasięg i oglądalność programów telewizyjnych Emitenta  

Na koniec 2009 r. zasięg techniczny programu Kino Polska wynosił ok. 7,2 mln abonentów. Oznacza to, Ŝe 7,2 mln 
aktywnych abonentów operatorów telewizji kablowej, satelitarnej i internetowej mogło w kaŜdej chwili oglądać program Kino 

                                                                 
9 http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/rynek-dth-rynek-mvno/index.cp 
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Polska. Zasięg potencjalny wyniósł blisko 10,8 mln, tj. tylu abonentów płatnych operatorów telewizji miało moŜliwość 
zamówienia programu Kino Polska.  

RóŜnica miedzy zasięgiem technicznym a potencjalnym wynika z prowadzonej przez operatorów płatnych telewizji polityki, 
polegającej na umieszczaniu Kino Polska w wybranych, droŜszych pakietach programów telewizyjnych.  

Od 2004 r. do końca 2009 r. zasięg techniczny Kino Polska wzrósł blisko pięciokrotnie (z 1,49 mln w 2004 r. do 7,2 mln 
w 2009 r.). Średnioroczna stopa wzrostu zasięgu technicznego w latach 2004-2009 wyniosła 37% (CAGR). 

Wykres. Zasięg techniczny programu Kino Polska w latach 2004-2009 

 

środło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 

Zasięg techniczny programu FilmBox na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosił ok. 4 mln abonentów, natomiast do pakietu 
programów FilmBox Premium posiadało dostęp ok. 500 tys. abonentów. 

 

Oglądalność programu telewizyjnego mierzona jest poprzez szereg wskaźników (definicje wskaźników za: Nielsen Audience 
Measurement): 

- AMR x1000 – wielkość widowni danego programu (wyraŜona jako liczba widzów); jest liczona na podstawie 
wszystkich minut programu; ten wskaźnik zwyczajowo słuŜy jako odpowiedź na pytanie: „Jaka była liczba 
widzów?” 

- AMR% – jest to wielkość widowni danego programu (wyraŜona jako odsetek wszystkich badanych osób ); jest 
liczona na podstawie wszystkich minut programu; ten wskaźnik zwyczajowo słuŜy jako odpowiedź na pytanie: 
”Jaka była widownia?” 

- SHR% – jest to udział w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które w danym czasie oglądały telewizję 
była widzami danego programu; odpowiada na pytanie: „Jaki był udział w widowni telewizyjnej?” 

Oglądalność mierzona jest najczęściej dla grupy osób powyŜej 4 roku Ŝycia (najszersza grupa) i grupy osób od 16 do 49 
roku Ŝycia lub teŜ, na potrzeby konkretnych odbiorców, dla inaczej zdefiniowanych grup demograficznych. 

Oglądalność programów: Kino Polska oraz FilmBox badana jest na zlecenie Emitenta przez Nielsen Audience Measurement 
(wcześniej: AGB Nielsen Media Research), na koniec 2009 r. spółka ta monitorowała 75 programów telewizyjnych 
nadawanych dla polskich widzów. Ogladalność pakietu FilmBox Premium nie jest badana. 

Wedłu badań Nielsen Audience Measurement średni zasięg dzienny Kino Polska w maju 2010 r. wyniósł 2 055 712 widzów. 
Jest to ilość osób, które przez co najmniej minutę w ciągu dnia oglądały Kino Polska. Analogiczny wskaźnik za okres 
tygodniowy wyniósł 5 759 080, natomast zasięg miesięczny 9 701 598 widzów. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 
osób powyŜej 4 roku Ŝycia. 

Nielsen Audience Measurement podaje do publicznej wiadomości m.in. tygodniowe zestawienia 20 najpopularniejszych 
programów telewizyjnych oraz 10 najpopularniejszych audycji (łącznie z programami telewizji publicznej; oglądalność 
badana w grupie wiekowej 4+). Udział poszczególnych programów w tygodniowej oglądalności jest dosyć zmienny, 
obrazując chwilowy poziom atrakcyjności oferty dla abonentów. Oglądalność mierzona dla dłuŜszych okresów pokazuje 
wyraźniej pozycję konkurencyjną poszczególnych programów na rynku. 
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Jak podaje Nielsen Audience Measurement, najpopularniejszymi programami filmowymi w okresie styczeń – wrzesień 2010 
r. były AXN, Kino Polska oraz Comedy Central. Wskaźnik AMR (grupa 4+) dla programu AXN na poziomie 47 613 oznaczał, 
Ŝe w kaŜdej minucie w lipcu program ten oglądało średnio 47 613 osób powyŜej 4 roku Ŝycia, co dało 0,80% udziału w 
widowni w kraju (% osób oglądających w danym czasie telewizję) 10. Kino Polska było oglądane przez średnio 36 876 osób w 
kaŜdej minucie lipca w grupie wiekowej powyŜej 4 roku Ŝycia oraz przez średnio 19 315 osób w wieku 16-49 lat, co dawało 
odpowiednio 0,62% i 0,76% udziału w widowni. W tym czasie program FilmBox oglądało średnio 6 623 osób powyŜej 4 roku 
Ŝycia i 3 306 osób w grupie 16-49 lat. 

Tabela. Zestawienie najpopularniejszych programów telewizyjnych o profilu filmowym w okresie styczeń-wrzesień 
2010 r. 

  Grupa 4+ Grupa 16-49 

Lp. Nazwa programu AMR* SHR%** AMR* SHR%** 

1 AXN  47 613 0,80% 30 043 1,19% 

2 Kino Polska  36 876 0,62% 19 315 0,76% 

3 Comedy Central  25 801 0,43% 19 671 0,78% 

4 13th Street Universal (wcześniej: Hallmark)  19 532 0,33% 9 251 0,37% 

5 HBO  18 566 0,31% 12 713 0,50% 

6 Ale Kino  17 773 0,30% 8 097 0,32% 

7 TCM 16 286 0,27% 6 569 0,26% 

8 TVP Kultura 14 288 0,24% 6 316 0,25% 

9 Zone Europa 10 958 0,18% 4 349 0,17% 

10 Fox Life 10 698 0,17% 7 249 0,29% 

11 Polsat Film 10 306 0,17% 6 398 0,25% 

12 HBO2 9 961 0,15% 6 554 0,26% 

13 Universal 9 113 0,15% 5 092 0,20% 

14 Canal+ 9 097 0,13% 5 699 0,23% 

15 HBO Komedy 7 963 0,13% 5 742 0,23% 

16 Canal+ Film 7 565 0,13% 4 814 0,19% 

17 FilmBox 6 623 0,11% 3 306 0,13% 

18 Movies 24 6 604 0,11% 2 722 0,11% 

19 AXN Crime 6 099 0,10% 2 824 0,11% 

20 AXN Sci-Fi 4 487 0,08% 3 233 0,13% 

21 BBC Entertainment 4 138 0,07% 1 948 0,08% 

22 Zone Romantica 3 053 0,05% 793 0,03% 

*AMR – (Average Minute Rating, Średnia Oglądalność Minutowa) - wielkość widowni danego programu (wyraŜona jako liczba widzów); jest 
liczona na podstawie wszystkich minut programu, **SHR% – (Share, Udział) - procentowy udział w widowni telewizyjnej; określa jaka 
część osób, które w danym czasie oglądały telewizję było widzami danego programu. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Nielsen Audience Measurement  

Na koniec III kw. 2010 r. największą oglądalnością cieszyły się kolejno następujące programy o profilu filmowym: AXN, Kino 
Polska, Comedy Central, 13th Street Universal (do września 2010 nazwa: Hallmark), HBO oraz Ale Kino. Program AXN, 
dostępny w Polsce od jesieni 2003 r., nadawany na podstawie koncesji brytyjskiego Ofcom, utrzymuje pozycję lidera w 
segmencie programów filmowych niezmiennie od 2007 r. Program Kino Polska jest jedynym programem o charakterze 
filmowym, który pod względem oglądalności zbliŜał się do AXN, oglądalność Kino Polska w styczniu 2010 r. była nawet 
wyŜsza niŜ dla AXN. Kino Polska systematycznie powiększa liczbę widzów mierzonych wskaźnikami oglądalności i w 
kategorii programów o charakterze filmowym jest od 2007 r. jednym z najdynamiczniej rosnących. Zmianę średniej 
oglądalności (wyraŜoną w AMR) najpopularniejszych programów filmowych przedstawiono na poniŜszym wykresie. 
                                                                 
10 16Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl http://media2.pl/badania/67258-kanaly-filmowe-zyskuja,-axn-liderem.html 
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Wykres: Średnia oglądalność programów: AXN, Kino Polska, Comedy Central, Hallmark, HBO oraz Ale Kino 
w okresie od I kw. 2007 r. do II kw. 2010 r. (wskaźnik AMR) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta opartych na badaniach Nielsen Audience Measurement 

Zmiany oglądalności trzech najpopularniejszych programów w III kwartale 2010 r. wynikały z sezonowego (z uwagi na 
miesiące letnie) spadku oglądalności telewizji oraz z przeprowadzonej dla Comedy Central jednorazowej, wysokobudŜetowej 
kampanii reklamowej. W październiku 2010 r. średnia oglądalność programu AXN wyniosła 42 872 widzów powyŜej 
czwartego roku Ŝycia, Kino Polska 27 720, zaś Comedy Central 27 277 (wskaźnik AMR, dane za Nielsen Audience 
Measurement). 

Na oglądalność poszczególnych programów, jak teŜ atrakcyjność czasu reklamowego w tych programach, wpływ ma 
struktura demograficzna oglądających: podziały wg wieku, płci, wykształcenia i zasobności. Programy publiczne ogląda 
więcej osób w wieku dojrzałym i starszym, niŜ programy nadawców komercyjnych, programy tematyczne mają widownię 
młodszą niŜ programy uniwersalne. Z drugiej strony zawartość programów nadawców komercyjnych często kształtowana 
jest tak, aby przyciągnąć widownię w określonym wieku, jednymi z najpopularniejszych formatów są: program filmowo-
rozrywkowy dla widzów 16-49 lat oraz program dla dzieci.  

Wykres: Struktura oglądalności programów uniwersalnych wg wieku 

 

Źródło: KRRiT „Udział w rynku, wielkość i struktura widowni (wiek, wykształcenie) programów telewizji publicznej (TVP1, 
TVP2, TVP Info, TVP Polonia) i koncesjonowanej (TVN, Polsat, TV4, Puls) w II kwartale 2010 roku (analiza na podstawie 
danych AGB)” 
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Emitent, realizując misję popularyzacji polskiej kinematografii, dąŜy do łączenia pokoleń widzów wokół treści emitowanych 
w programie Kino Polska. Pokazując filmy znane pokoleniu dojrzałemu i starszemu, ale atrakcyjne równieŜ dla widowni 
młodszej, nie zaniedbując animacji dla dzieci, współczesnych komentarzy i oprawy graficznej, Emitent przyciąga uwagę całej 
rodziny, budując widownię na kolejne lata.  

Wykres: Struktura ogladalności wybranych programów filmowych wg wieku (sierpień 2010 r.)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Nielsen Audience Measurement (za At Media Sp. z o.o.) 

Nadawcy telewizyjni 

Rozpowszechnianie programów telewizyjnych w Polsce, z wyjątkiem programów publicznej telewizji, wymaga uzyskania 
koncesji (art. 33 Ustawy o radiofonii i telewizji) przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (KRRiT). 

Wymogu uzyskania koncesji nie stosuje się równieŜ w przypadku: 

- programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego wyłącznie w obrębie jednego budynku;  

- programu rozpowszechnianego lub rozprowadzanego w systemie, w którym urządzenia nadawcze i odbiorcze 
naleŜą do tej samej osoby, prowadzącej działalność gospodarczą lub inną zarejestrowaną działalność publiczną, a 
treść programu ogranicza się do spraw związanych z tą działalnością i jest adresowana do pracowników lub innego 
określonego kręgu osób związanych z nadawcą;  

- programu rozprowadzanego w sieci kablowej, jeŜeli liczba indywidualnych odbiorców nie przekracza 250. 

Status nadawcy publicznego posiada Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i oddziałami terenowymi w 16 miastach.  

Wszyscy inni potencjalni nadawcy muszą uzyskać koncesję. 

W Polsce obowiązują następujące, wydane przez KRRiT, koncesje na rozpowszechnianie programów telewizyjnych: 

- drogą naziemną – 12 koncesji (8 nadawców),  

- drogą satelitarną – 75 koncesji (31 nadawców), 

- drogą kablową – 262 koncesje (221 nadawców)11. 

Część nadawców korzysta z moŜliwości, jakie przyniosła harmonizacja prawa polskiego z prawem UE: zdecydowała się na 
uzyskanie koncesji u zagranicznych odpowiedników KRRiT, najczęściej wybierając Ofcom w Wielkiej Brytanii lub RRTV 
w Czechach, a następnie nadaje program telewizyjny na teren Polski na podstawie Europejskiej Konwencji o Telewizji 
Ponadgranicznej (Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej). W tych krajach procedura koncesyjna jest 
prostsza i krótsza niŜ ta przed KRRiT, ponadto przepisy regulujące dopuszczalną zawartość programu są mniej (lub wręcz 
mało) restrykcyjne (np. niŜszy / brak obowiązku udziału audycji wyprodukowanych w UE w całości programu telewizyjnego, 
większe moŜliwości emitowania programów i plansz sponsorskich, mniej surowe normy obyczajowe). 

                                                                 
11 http://www.krrit.gov.pl/bip/Nadawcy/Nadawcykoncesjonowani/tabid/90/Default.aspx 
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Tabela: Programy polskojęzyczne udostępniane przez nadawców telewizyjnych w latach 2007 - 2009 

 2009 2008 2007 

Koncesjonowane przez regulatorów zagranicznych 73 65 54 

Koncesjonowane przez KRRiT (rozpowszechnianie satelitarne) 61 56 49 

Źródło: Sprawozdanie KRRiT za rok 2009 

Nadawcy występują o koncesje na programy telewizyjne uniwersalne lub wyspecjalizowane / profilowane, wśród których 
najbardziej popularne (pod względem oglądalności) są programy o charakterze filmowym, sportowym, przeznaczone dla 
dzieci oraz muzyczne. 

Na 31 lipca 2010 r. operatorzy płatnej telewizyjni udostępniali 36 polskojęzycznych programów o profilu filmowo-serialowym, 
na podstawie koncesji wydanych przez róŜnych regulatorów (na podstawie koncesji KRRiT rozpowszechniane były: 
CANAL+Polska, CANAL+śółty, ALE KINO, Kino Polska, TVN Siedem, nFilmHD, nFilmHD2). Zestawienie programów wraz 
z ich krótką charakterystyką zaprezentowano w poniŜszej tabeli (zestawienie nie zawiera Kino Polska). 

Tabela: Polskojęzyczne programy o profilu filmowym, udostępniane przez operatorów płatnej telewizji, wg deklaracji 
na stronach www operatorów  

Nazwa Charakterystyka 

Ale Kino 

Zapewnia polskim widzom najpełniejszy obraz światowego kina - hity, klasykę, filmy kultowe i niezaleŜne. Stacja 
prezentuje wyłącznie wyselekcjonowane filmy fabularne oraz dokumenty poświęcone kinu i jego gwiazdom. 
Najsłynniejsze komedie, dramaty, thrillery, kryminały i kino akcji z Hollywood gwarantują umowy z wytwórniami 
Warner Bros., Universal, MGM, Columbia Pictures, Buena Vista Intl. czy Disney Pictures. Kino polskie oraz 
najciekawsze, nagradzane na światowych festiwalach filmy z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki zapewniają umowy z 
wieloma dystrybutorami niezaleŜnymi z całego świata. 

AXN 
Filmy i seriale akcji. AXN to telewizyjna fabryka adrenaliny! Gwarantuje najlepszą rozrywkę dla ciekawych świata 
ludzi, którzy Ŝyją na maksymalnych obrotach. To najlepsze seriale i filmy akcji, potęŜna dawka science fiction oraz 
ekscytujące seriale reality. 

AXN Crime Oferuje to, co najlepsze w światowej kryminalnej rozrywce. Najlepsze kultowe seriale i filmowe hity. 

AXN HD 
AXN Polska jest pierwszym kanałem z portfolio kanałów Sony Pictures Television w regionie 
środkowoeuropejskim, który rozpoczyna nadawanie usługi HD. 

AXN Sci-Fi 
Kosmiczna wędrówka w nieznane, to nowe planety i nowi obcy. Nieustraszeni odkrywcy z kultowych seriali otworzą 
widzom bramy czasu i przestrzeni. 

CANAL+ 

Dostęp do premier największych filmowych hitów, sportu na Ŝywo i na wyłączność oraz nieemitowanych nigdzie 
wcześniej dokumentów i seriali. Film stanowi jeden z filarów programowych CANAL+. Stacja prezentuje widzom 
ponad 400 filmów rocznie. 90 proc. z nich to tytuły, które nie były wcześniej prezentowane w Ŝadnej polskiej 
telewizji. Dzięki podpisanym umowom z czołowymi studiami Paramount Pictures, DreamWorks, 20th Century Fox i 
Universal Studios i współpracy z wieloma dystrybutorami niezaleŜnymi, CANAL+ pokazuje największe hity filmowe 
juŜ w rok po premierze kinowej. 

CANAL+ Film 

Wśród filmów pokazywanych w CANAL+ Film zobaczyć moŜna m.in. dzieła znane z międzynarodowych festiwali, 
nagrodzone prestiŜowymi nagrodami, a takŜe perły klasyki filmowej. CANAL+ Film prezentuje teŜ róŜne gatunki 
krótkiego metraŜu (filmy aktorskie, animowane – realizowane z wykorzystaniem najnowszych technik 
komputerowych). CANAL+ Film zaprasza równieŜ na seriale, które zyskały duŜą popularność na całym świecie. 

CANAL+ Film HD Dostęp do ramówki CANAL + FILM realizowanej w wysokiej rozdzielczości 

Cinemax 

Najciekawsze produkcje filmowe z całego świata. Cinemax proponuje współczesne, premierowe i kultowe obrazy 
filmowe, klasykę kina oraz nagradzane produkcje z całego świata. W weekendy Cinemax proponuje zróŜnicowane 
wieczory tematyczne, które tworzą wyjątkową i inspirującą atmosferę. Cinemax to kanał premium dla prawdziwych 
miłośników filmów. Cinemax nadaje 7 dni w tygodniu, przez 18 godzin na dobę w ciągu tygodnia i przez 24 godziny 
na dobę w weekendy, bez reklam w polskiej wersji językowej. 

Cinemax 2 

Doskonała rozrywka dla prawdziwych kinomanów. Cinemax2 to multipleks kanału Cinemax. Cinemax2 umoŜliwia 
oglądanie szerokiego wyboru filmów amerykańskich, europejskich i światowych w dogodnym czasie. Połączenie 
filmów z pięciu największych światowych wytwórni filmowych oraz wytwórni niezaleŜnych to prawdziwa uczta dla 
kinomana. 

Comedy Central 
Kanał komediowy, który jest obecny w Polsce od 19 października 2006 roku. Na całym świecie dociera do ponad 
100 milionów widzów. Kanał skierowany jest to tych, którzy poszukują rozrywki i dobrego humoru. MoŜliwość 
obejrzenia popularnych produkcji komediowych z rynku amerykańskiego i europejskiego. 

CYFRA+VOD 
MoŜliwość zamówienia filmów za dodatkową opłatą. Oferta składa się z kilkudziesięciu filmów, seriali i programów. 
Wśród nich najnowsze produkcje, filmowe hity, klasyka kina oraz najpopularniejsze seriale. 
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Nazwa Charakterystyka 

Filmbox 
Flmbox - non stop kino. Kino rozrywkowe w najczystszej postaci. Najgłębsze emocje, najszybsza akcja, 
najpiękniejsze aktorki, najseksowniejsi aktorzy, najśmieszniejsze komedie, największe dramaty. 

Filmbox Extra 
Kanał dla miłośników i koneserów dobrego kina. Prezentowane są w nim najlepsze filmy w niedługim czasie po ich 
kinowej premierze, jeszcze przed emisją telewizyjną. 

Filmbox Family 
Filmbox Family jest pionierem wśród kanałów filmowych zaprojektowany specjalnie na potrzeby rodziny. W ofercie 
kanału znajdują się bezpieczne dla najmłodszych kreskówki, proponuje równieŜ wspaniałe seriale i przebojowe 
kino familijne bez przemocy. 

Filmbox HD 
Filomowe hity w najlepszej jakości obrazu i dźwięku. Starannie dobrana oferta z czołówki amerykańskich i 
europejskich produkcji filmowych. NajwyŜsza dostępna jakość, 10 premier HD w miesiącu. Setki filmów w jakości 
full HD (1080i) 

Fox Life 
Najnowsze, kultowe seriale pochodzące z największych amerykańskich studiów filmowych, (niektóre z nich po raz 
pierwszy na polskich ekranach) jak równieŜ znane na całym świecie reality show. 

FOX Life HD 
Stworzony został dla miłośników seriali, którzy cenią wysoką jakość dźwięku i obrazu. Kanał filmowy prezentujący 
najnowsze, kultowe seriale pochodzące z największych amerykańskich studiów filmowych. Znakomita większość z 
nich jest po raz pierwszy prezentowana na polskich ekranach. 

Hallmark 

Atrakcyjny program telewizyjny, który w wyjątkowy sposób łączy filmy obyczajowe, romanse i filmy przygodowe, 
adaptacje klasycznych dzieł literatury pięknej i odwaŜne kino współczesne. Co ciekawe, pomimo ogromnych 
inwestycji i nowoczesnych rozwiązań technicznych, sukces naszej telewizji wciąŜ opiera się na prostej zasadzie: 
zajmującej historii nie moŜna się oprzeć... 

HBO 

Najsłynniejsze gwiazdy filmowe w największych hollywoodzkich produkcjach. Kanał premier filmowych. 
Ekskluzywna rozrywka w doborowym towarzystwie przez całą dobę. HBO zaprasza codziennie na premiery 
filmowe i serialowe. Szczególnie gorąco rekomenduje znakomite hollywoodzkie hity filmowe w paśmie Niedzielna 
Megapremiera o godz. 20:10. HBO nadaje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bez reklam. 

HBO Comedy 

Najlepsze filmy i seriale komediowe. HBO Comedy to najzabawniejszy kanał z pakietu HBO. HBO Comedy to 
najlepsze hollywoodzkie i światowe komedie, znakomite seriale komediowe oraz premierowe odcinki lubianego i 
wielokrotnie nagradzanego programu rozrywkowego Na stojaka! HBO Comedy nadaje 7 dni w tygodniu, przez 16 
godzin na dobę, od 10 rano do 2 w nocy, bez reklam. 

HBO Digital 
Serwis z programami na Ŝyczenie, bazujący na bibliotece filmów, dokumentów, seriali i produkcji rozrywkowych 
HBO. Dzięki nowej usłudze abonenci mogą wybierać, co w danej chwili chcą oglądać, mogą równieŜ wielokrotnie 
powracać do danego programu. 

HBO HD 
Najsłynniejsze gwiazdy filmowe w największych hollywoodzkich produkcjach w jakości HD. Kanał premier 
filmowych. Program kanału HBO HD jest identyczny jak głównego kanału HBO, tyle Ŝe obraz jest zakodowany w 
rozdzielczości High Definition. 

HBO2 

HBO2 to najlepsze filmy, kultowe seriale, kontrowersyjne dokumenty i koncerty gwiazd muzyki. ZróŜnicowanie to 
znak firmowy kanału HBO2. W HBO2 wielbiciele seriali, dokumentów i koncertów znajdą nie tylko nowe, dogodne 
godziny emisji, ale równieŜ maratony seriali i wydarzenia specjalne związane z tymi produkcjami. W kaŜdą środę o 
22:00 moŜna obejrzeć najlepsze światowe dokumenty i poruszające produkcje HBO Polska w dokumentalnym 
paśmie Bez cenzury. HBO2 nadaje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, bez reklam. 

MGM HD 
Dostępny w formacie standardowej rozdzielczości oraz HD. Ze starannie dobranego repertuaru filmoteki MGM, 
będącej największym na świecie zbiorem współczesnych filmów, polski kanał MGM prezentuje filmy z rozmaitych 
okresów i gatunków 

Movies 24 
Kanał poświęcony filmom produkowanym specjalnie na potrzeby małego ekranu. Oferta programowa kanału to 
szeroka gama filmów emitowanych zarówno w dzień, jak i w nocy, spośród których kaŜdy moŜe znaleźć coś dla 
siebie, bez względu na gust czy nastrój. 

nFilmHD 
Największe przeboje Hollywood, najlepsze produkcje kina europejskiego, najchętniej oglądane seriale na całym 
świecie, najlepsze sceny i najwspanialsze kreacje aktorskie. Wszystko w jakości High Definition i bez reklam. 
Szefem programu jest krytyk filmowy Tomasz Raczek. 

nFilmHD 2 
Nowe kanały filmowe to największe gwiazdy i najlepsze filmy w jakości HD z dźwiękiem Dolby Digital 5.1. Kanały 
powstały w oparciu o produkcje takich gigantów jak m.in.: Paramount, MGM, DreamWorks, TVN oraz o ofertę 
niezaleŜnych dystrybutorów telewizyjnych i kinowych. Szefem programu jest krytyk filmowy Tomasz Raczek. 

SCI FI Channel 
Kanał poświęcony fantastyce naukowej, fantasy, horrorowi oraz zjawiskom paranormalnym. ZróŜnicowana 
tematyka programów kanału obejmuje tradycyjne historie kosmiczne poprzez utwory dramatyczne z udziałem istot 
obcych do przygód superbohaterów, mitycznych potworów i fantastycznych rozrywkowych produkcji animowanych. 

Sundance Channel 
Oferuje widzom róŜnorodny i wciągający wybór niezaleŜnych filmów, dokumentów i produkcji własnych, wszystkie 
w jakości HD bez cenzury i bez reklam. 
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Nazwa Charakterystyka 

TCM Turner Classic Movies. Klasyka światowej kinematografii. Prawdziwa uczta dla wszystkich kochających kino 

TV1000 
Kanał filmowy prezentujący filmy z ostatnich 30 lat. Stacja prezentuje zarówno najnowsze hity filmowe jak i 
ponadczasową klasykę kina akcji po fantastykę naukową 

Universal Channel 
Oferuje filmy i seriale pochodzące z zasobów wytworni Universal Pictures oraz innych studiów, których produkcje 
dystrybuuje Universal. 

Wojna i Pokój 

Jedyny w Polsce kanał prezentujący kino rosyjskie. Najpopularniejsze, najwybitniejsze i najbardziej utytułowane 
filmy jednej z największych kinematografii świata: najnowsze, komercyjne hity i arcydzieła radzieckiej klasyki 
filmowej. Komedie i dramaty, filmy sensacyjne i filmy akcji, melodramaty wszechczasów i najpopularniejsze 
rosyjskie seriale, a takŜe wielkie ekranizacje - kanon światowej literatury czytany przez mistrzów rosyjskiego kina. 
Wiele z tych tytułów, to polskie premiery telewizyjne! 

Zone Europa 
Przedstawia najwybitniejsze dzieła europejskiej kinematografii. Najlepsi reŜyserzy, aktorzy, najlepsze filmy w 
Twoim domu. 

Zone Romantica 
Wprowadza swoich widzów w pasjonujący świat uczuć, namiętności, intrygi i dramatycznych przeŜyć swoich 
bohaterów. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zamieszonych na stronach internetowych operatorów kablowych i satelitarnych. 

Rynek reklamy telewizyjnej 

Zgodnie z zapisami Art. 16. Ustawy o Radiofonii i Telewizji reklamy nie powinny zajmować więcej niŜ 15% dziennego czasu 
nadawania programu i nie więcej niŜ 12 minut w ciągu godziny.  

Wartość rynku reklamy w Polsce w 2009 r. wyniosła 6,95 mld PLN, z tego na reklamę telewizyjną przypadło blisko połowa 
udziału12. Szacuje się, Ŝe rynek reklamy w 2010 r. wzrośnie do 7,33 mld PLN, w tym rynek reklamy telewizyjnej do 3,8 mld 
PLN13.  

Wykres: Rozwój rynku reklamy telewizyjnej w latach 2007-2009 oraz prognoza na 2010 r. (mln zł) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Domu Mediowego Starlink (lata 2007-2009) http://www.starlink.pl/Analizy-trendow-
mediowych/93/0/all/Raport-O-Rynku-Reklamowym-W-2009-R-.html, oraz Zenith Optimedia (prognoza na 2010 r.) 

http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-latach-2009-2010-zenith-optimedia/ 

Biorąc pod uwagę lata 2007-2009 oraz prognozę na 2010 r. moŜna zauwaŜyć utrzymywania stałej tendencji ok. 50% udziału 
reklamy telewizyjnej w wydatkach na reklamę ogółem. Jednocześnie zwiększa się stopniowo udział reklamy internetowej 
oraz kinowej w wydatkach ogółem, a zmniejszają się wydatki na reklamę w magazynach, gazetach, na nośnikach 
zewnętrznych oraz w radio. 

                                                                 
12 DM Starlin http://www.starlink.pl/Analizy-trendow-mediowych/93/0/all/Raport-O-Rynku-Reklamowym-W-2009-R-.html 

13 Zenith Optimedia http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-latach-2009-2010-
zenith-optimedia/ 
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Wykres: Struktura rynku reklamy w podziale na nośniki w latach 2007-2009 oraz prognoza na 2010 r. (mln zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Domu Mediowego Starlink (lata 2007-2009) http://www.starlink.pl/Analizy-trendow-
mediowych/93/0/all/Raport-O-Rynku-Reklamowym-W-2009-R-.html, oraz Zenith Optimedia (prognoza na 2010 r.) 
http://www.internetstats.pl/index.php/2010/01/wartosc-rynku-reklamy-w-polsce-w-latach-2009-2010-zenith-optimedia/ 

Największy udział w przychodach z reklamy telewizyjnej w latach 2008-2009 oraz I półroczu 2010 r. posiadały programy TVN 
S.A., w tym przede wszystkim program TVN, odpowiednio z udziałem w rynku na poziomie 34%, 35% oraz 36%. Trzy 
największe stacje w prezentowanym okresie posiadały ponad 90% udział w rynku reklamy telewizyjnej. Opierając się na 
szacunkach Emitenta naleŜy się spodziewać w najbliŜszych latach zmniejszenia udziału w rynku reklamy telewizyjnej trzech 
największych stacji na korzyść pozostałych nadawców, zgodnie z trendem przenoszenia budŜetów reklamowych 
z programów ogólnopolskich do programów tematycznych. 

Tabela. Struktura rynku reklamy telewizyjnej wg nadawców w latach / okresach lat 2008 – 2010 

Nadawca I półrocze 2010 2009 2008 

TVN 36% 35% 34% 

TVP 31% 32% 32% 

Polsat 25% 26% 27% 

Pozostali nadawcy 9% 7% 7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie prezentacji Grupy TVN S.A. http://investor.tvn.pl/prezentacje.html, za Starlink 

Największymi reklamodawcami na rynku reklamy telewizyjnej są producenci dóbr szybkozbywalnych (w tym artykułów 
spoŜywczych, środków czystości, kosmetyków, leków), operatorzy telekomunikacyjni i instytucje rynku finansowego (banki, 
ubezpieczyciele itp.) 

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2010 r. najwięcej na reklamę telewizyjną przeznaczyli: Unilever Polska (blisko 232 
mln zł), Polkomtel (137,5 mln zł) oraz koncerny Danone i Nestle Polska (obydwa po ponad 127 mln zł) (źródło: 
http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/mniejsze-wplywy-reklamowe-tvn) 

 

Spośród programów Emitenta zauwaŜalne przychody ze sprzedaŜy czasu reklamowego generowane są przez program Kino 
Polska. Średni procentowy udział reklam w czasie nadawania programu Kino Polska kształtuje się poniŜej norm ustawowych 
i w okresie od początku 2008 r. do końca I półrocza 2010 r. wyniósł 7,92%.  
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Wykres: Średni udział reklamy w programie Kino Polska w latach / okresach lat 2008 – 2010 (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 

Czas reklamowy w programach Kino Polska i FilmBox oferowany jest za pośrednictwem At Media Sp. z o.o. W programach 
Emitenta zamieszczają reklamy swoich produktów przede wszystkim podmioty z branŜy telekomunikacyjnej, finansowej, 
ubezpieczeniowej oraz dóbr szybkozbywalnych. 

6.3 Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność podstawową Emitenta i 
jego rynki zbytu 

Zdaniem Zarządu Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu nie występują czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na 
działalność podstawową Emitenta i rynki, na których działa Emitent. 

6.4 UzaleŜnienie Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych, 
handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych 

Patenty 

Emitent nie jest uzaleŜniony od patentów.  

 

Licencje 

Działalność Emitenta w znacznej części uzaleŜniona jest od uzyskania prawa do nadawania poszczególnych seriali, 
programów czy filmów na podstawie umów licencyjnych z podmiotami uprawnionymi. Obecność w ofercie kanału 
telewizyjnego Emitenta interesujących i atrakcyjnych pozycji programowych jest jednym z decydujących czynników 
oglądalności kanału telewizyjnego Kino Polska. W prowadzonej działalności jako nadawcy programu telewizyjnego, jak 
równieŜ producenta i dystrybutora filmów na płytach DVD i VCD Emitent nie jest uzaleŜniony od Ŝadnej pojedynczej umowy 
licencyjnej, jednakŜe utrata większej liczby umów licencyjnych wiązałaby się z utrudnieniem dalszego prowadzenia programu 
telewizyjnego na obecnym poziomie i zmuszałoby do ewentualnej modyfikacji prezentowanej „ramówki” oraz mogłaby 
wpłynąć na działalność na polu wydawniczym filmów na płytach. Emitent w chwili obecnej zawarte ma umowy licencyjne 
dotyczące kilkuset filmów, programów i innych pozycji programowych. W celu uniknięcia zagroŜenia uzaleŜnienia od jednego 
licencjodawcy Emitent współpracuje w zakresie pozyskiwania licencji z wieloma podmiotami, w szczególności z: Telewizją 
Polską S.A., Studiem Filmowym „Kadr”, Studiem Filmowym „Perspektywa”, Studiem Filmowym „Zebra”, Studiem Filmowym 
„Oko”, Studiem Filmowym „Tor”, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Filmoteką Narodową, szkołami 
filmowymi i innymi podmiotami.  

Szczegółowy opis umów licencyjnych znajduje się w punkcie 11 Dokumentu Rejestracyjnego Prospektu.  

 

Koncesja  

Zgodnie z art. 33 Ustawy o radiofonii i telewizji rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem 
programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji. Emitent prowadzi działalność na podstawie koncesji 
nr 296/2003-T z dnia 18 grudnia 2003 r. udzielonej przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - 
zmienionej decyzją z dnia 20 lipca 2010 r. nr DK. -170/2010 – 4/296. Koncesja obejmuje rozpowszechnianie w sposób 
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rozsiewczy satelitarny kodowanego programu telewizyjnego pod nazwą „Kino Polska”. Program emitowany przez Emitenta 
ma charakter wyspecjalizowany filmowy i dokumentalny poświęcony polskiemu filmowi fabularnemu i dokumentalnemu oraz 
filmom zagranicznym powstałym przy udziale polskich twórców i aktorów. Udzielona koncesja obowiązuje do dnia 17 grudnia 
2013 r. Posiadanie koncesji oraz przedłuŜenie jej po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest niezbędne do 
prowadzenia działalności przez Emitenta. Ze względów formalnych prowadzenie dzielności przez telewizję Kino Polska 
uzaleŜnione jest od posiadania koncesji.  

 

Umowy przemysłowe, handlowe lub finansowe  

W ocenie Emitenta nie jest on uzaleŜniony od jakichkolwiek umów przemysłowych, handlowych lub finansowych.  

 

Nowe procesy produkcyjne  

Emitent nie jest uzaleŜniony od nowych procesów produkcyjnych. 

6.5 Umowy istotne zawierane w normalnym toku działalności Emitenta  

6.5.1 Umowy zawierane z operatorami satelitarnymi 

Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu ma zawarte umowy z wszystkimi operatorami satelitarnymi działającymi aktywnie 
w Polsce, w szczególności z Cyfrowym Polsatem S.A., Canal+Cyfrowy sp. z o.o., ITI Neovision sp. z o.o. oraz Neostrada TP 
z telewizją.  

Na podstawie przedmiotowych umów Emitent udzielił operatorom satelitarnym odpłatnej i niewyłącznej licencji do 
rozprowadzania programu Kino Polska oraz w zaleŜności od operatora, programu Filmbox oraz programów wchodzących w 
skład Filmbox Premium, wraz z prawem do włączania tych programów do pakietów programowych danego operatora 
cyfrowego. Przedmiotowe umowy w zaleŜności od operatora udzielały licencji na rozprowadzenia programu w systemie 
analogowym, cyfrowym, drogą satelitarną, kablową oraz poprzez systemy xDSL, ETH, IPTV lub inne systemy. Wszystkie 
umowy zostały zawarte na czas oznaczony, a większość z nich zawiera postanowienia o automatycznym przedłuŜeniu ich 
na dalsze okresy. Wynagrodzenie naleŜne Emitentowi uzaleŜnione jest od liczby abonentów danego operatora cyfrowego.  

6.5.2 Umowy zawierane z operatorami kablowymi  

Emitent na dzień zatwierdzenia Prospektu ma zawarte umowy z większością działających na rynku polskim operatorów 
telewizji kablowych, w szczególności z takimi podmiotami jak UPC Polska sp. z o.o., Multimedia Polska sp. z o.o., Aster sp. z 
o.o. oraz Vectra S.A.  

Na podstawie przedmiotowych umów Emitent udzielił operatorom kablowym odpłatnej i niewyłącznej licencji do 
rozprowadzania programu Kino Polska oraz w zaleŜności od operatora, programu Filmbox oraz programów wchodzących w 
skład Filmbox Premium, wraz z prawem do włączania tych programów do pakietów programowych danego operatora 
kablowego. Przedmiotowe umowy w zaleŜności od operatora udzielały licencji na rozprowadzenia programu w systemie 
analogowym i/lub cyfrowym, W zaleŜności od operatora umowy mają charakter umów terminowych lub bezterminowych. 
Wynagrodzenie naleŜne Emitentowi wyliczane jest w oparciu o liczbę abonentów danego operatora kablowego. 

6.5.3 Inne umowy  

Umowa dystrybucyjna z SPI International Polska sp. z o.o. z dnia 17 grudnia 2008 r. 

Umowa dystrybucyjna zawarta została pomiędzy Emitentem a SPI International Polska sp. z o.o. Na podstawie 
przedmiotowej umowy SPI International Polska sp. z o.o. udzieliła zgody na rzecz poprzednika prawnego Emitenta na 
reemisję, dystrybucję, pośrednictwo w sprzedaŜy oraz podwykonawstwo kaŜdego z następujących programów telewizyjnych: 
Filmbox, Filmbox Extra, Filmbox HD, Filmbox Family wraz z prawem udzielania sublicencji operatorom kablowym, 
satelitarnym lub działających z wykorzystaniem techniki reemisji w Internecie (w tym z wykorzystaniem technologii DSL) i 
określenie warunków tej reemisji oraz współpracy stron w tym zakresie. Uprawnienia przyznane Emitentowi dotyczą 
terytorium Polski. (Uprawnienie SPI International Polska sp. z o.o. do zawarcia przedmiotowej umowy wynika z umowy 
zawartej z Help Film s.r.o. spółki będącej nadawcą oraz posiadaczem właściwej koncesji). Emitent zobowiązany jest do aby 
reemisja programów była dokonywana w całości, bez zmian, równocześnie z nadaniem, w sposób nienaruszający 
integralności nadania telewizyjnego ani składających się na nie audycji lub innych przekazów telewizyjnych. Emitent 
zobowiązany jest równieŜ zapewnić kodowanie programów uniemoŜliwiające obiór przez osoby nieautoryzowane lub 
zapewnić aby takie kodowanie zostało dokonane przez operatora uprawnionego do reemisji programów na podstawie umów 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  77 

sublicencyjnych. Umowa dystrybucyjna została zawarta na czas nieokreślony. JeŜeli którakolwiek ze stron narusza istotne 
zobowiązania umowne, a takie naruszenie nie zostanie naprawione w terminie 15 dni od dnia wezwania, druga strona 
uprawniona jest do zawieszenia świadczenia swoich zobowiązań na rzecz drugiej strony. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać 
umowę w trybie natychmiastowym w przypadku utraty przez Help Film s.r.o. koncesji na nadawanie programów. Z tytułu 
niniejszej umowy SPI przysługiwać będą opłaty licencyjne ustalone co miesiąc w oparciu o przychody osiągnięte przez 
Emitenta od operatorów kablowych, satelitarnych oraz działających z wykorzystaniem techniki reemisji w Internecie 
pomniejszone o uzgodnione koszty dystrybucyjne programów oraz inne koszty w tym marketingu, reklamy, dystrybucji 
sprzętu.  Przedmiotowa umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31.12.2010 r. i zastąpiona przez poniŜej opisane 
umowy z SPI TV Ltd. z siedzibą w Londynie.  

Umowa dystrybucyjna z SPI TV Ltd. z dnia 1 września 2010 r. (z datą wejścia w Ŝycie 01.01.2011 r.)  

Na podstawie przedmiotowej umowy SPI TV Ltd. udzieliła na rzecz Emitenta wyłącznej licencji na reemisję, kaŜdego z 
następujących programów telewizyjnych: Filmbox, Filmbox Extra, Filmbox Plus, Filmbox HD, Filmbox Family , Filmbox Action 
HD, Fashionbox, Fightbox, Docubox, Starbox, Erox HD, Eroxx, Eroxxx wraz z prawem udzielania sublicencji operatorom 
kablowym, satelitarnym lub działających z wykorzystaniem innych technik transmisji lub reemisji (IPTV, Internet). Licencja 
udzielona Emitentowi została przyznana na terytorium Polski. Za zgodą Stron umowy, licencja moŜe zostać rozszerzona w 
przyszłości na inne programy SPI TV Ltd. Strony jednocześnie uzgodniły, iŜ okres od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2010 r. będzie okresem testowym, a wynagrodzenie z tytułu licencji będzie płatne dopiero od 1 stycznia 2011 r. SPI 
TV Ltd. posiada właściwą licencję na rozprowadzanie wskazanych powyŜej programów i zobowiązało się do utrzymania 
stosownych licencji oraz zezwoleń przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo zgodnie z umową SPI TV Ltd. ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Emitenta za szkody jakie mogłyby być wyrządzone w związku z brakiem licencji lub naruszeniem 
praw autorskich lub innych przez SPI TV Ltd. Emitent zobowiązany jest do zapewnienia aby emitowane programy przez 
operatorów miały odpowiednią jakość zgodnie ze specyfikacją techniczną dostarczoną przez SPI TV Ltd. oraz w sposób 
kodowany. Retransmisja programów powinna następować w całości bez naruszania ich integralności. Z tytułu niniejszej 
umowy SPI TV Ltd. przysługiwać będzie opłata licencyjna ustalana co miesiąc w oparciu o przychody osiągnięte przez 
Emitenta od operatorów kablowych, satelitarnych oraz działających z wykorzystaniem techniki reemisji w Internecie 
pomniejszone o uzgodnione koszty dystrybucyjne programów oraz inne koszty, w tym marketingu, reklamy, dystrybucji 
sprzętu. Umowa została zawarta na czas określony 5 lat. W przypadku braku wypowiedzenia jej na 6 miesięcy przed jej 
wygaśnięciem ulega ona automatycznemu przedłuŜeniu na kolejny 5 letni okres. Emitentowi przysługuje prawo rozwiązania 
umowy za 90 dniowym okresem wypowiedzenia w kaŜdym czasie trwania umowy.  

 

Umowa z SPI TV Ltd. z dnia 1 września 2010 r. (z datą wejścia w Ŝycie 01.01.2011 r.) 

Na podstawie przedmiotowej umowy strony określiły zasady współpracy w zakresie przygotowania programów telewizyjnych 
przez Emitenta na rzecz SPI TV Ltd. Przygotowywanie programów odbywać się będzie według ścisłych instrukcji SPI TV Ltd. 
i pod jej kontrolą.  W szczególności Emitent w ramach umowy zobowiązany jest do przygotowywania odpowiednich wersji 
językowych programów SPI TV Ltd., przygotowywania grafiki do programów, przygotowywania trailerów programów, 
przygotowywania propozycji w zakresie zawartości programów oraz propozycji ramówki programów, sprawdzania zawartości 
programów pod kątem ich zgodności z posiadaną licencją. Strony jednocześnie uzgodniły, iŜ okres od dnia podpisania 
umowy do dnia 31.12.2010 r. będzie okresem testowym, a wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych przez Emitenta 
będzie płatne dopiero od 1 stycznia 2011 r. W ramach umowy SPI TV Ltd. jest odpowiedzialna za pozyskanie zgodnie z 
prawem wszelkich praw do materiałów wykorzystywanych w programach, jak równieŜ za zgodne z prawem nadawanie 
swoich programów. Emitent na podstawie przedmiotowej umowy przenosi wszelkie prawa autorskie do grafiki, trailerów i 
innych materiałów przez niego przygotowanych na rzecz SPI TV Ltd.  Z tytułu świadczonych usług przez Emitenta 
otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości poniesionych kosztów w związku z przygotowaniem programów 
powiększonych o ustalony procent. Umowa została zawarta na czas określony 5 lat. W przypadku braku wypowiedzenia jej 
na 6 miesięcy przed jej wygaśnięciem ulega ona automatycznemu przedłuŜeniu na kolejny 5 letni okres.  Emitentowi 
przysługuje prawo rozwiązania umowy za 90 dniowym okresem wypowiedzenia w kaŜdym czasie trwania umowy.  

 

Umowa przesyłu sygnału  z SPI TV Ltd. z dnia 1 września 2010 r. (z datą wejścia w Ŝycie 01.01.2011 r.) 

Na podstawie przedmiotowej umowy strony ustaliły zasady i warunki przesyłu sygnału programów SPI TV Ltd. przez 
Emitenta. Emitent w szczególności zobowiązany będzie do rozpowszechniania sygnału z siedziby Emitenta do właściwych 
punktów odbioru sygnału, do kompresji i kodowania sygnału programów oraz innych technicznych czynności określonych w 
umowie. Strony jednocześnie uzgodniły, iŜ okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r. będzie okresem 
testowym, a wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych przez Emitenta będzie płatne dopiero od 1 stycznia 2011 r. Usługi 
świadczone przez Emitenta wymagać będą współpracy z firmami telekomunikacyjnymi i innymi dostawcami usług - na co 
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SPI TV Ltd. wyraziła zgodę. SPI TV Ltd. posiada właściwą licencję na rozprowadzanie swoich programów i zobowiązało się 
do utrzymania stosownych licencji oraz zezwoleń przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo zgodnie z umową SPI TV Ltd. 
ponosi pełną odpowiedzialność wobec Emitenta za szkody jakie mogłyby być wyrządzone w związku z brakiem licencji lub 
naruszeniem praw autorskich lub innych przez SPI TV Ltd.  SPI TV. Ltd. zobowiązane jest do dostarczenia do Emitenta 
materiałów emisyjnych nie później nie na 3 dni przed emisją w formie i o parametrach uzgodnionych przez strony. Emitent 
zaś zobowiązany jest  do nadawania sygnału w sposób ciągły, nieprzerywany i o jakości przyjętej dla tego rodzaju 
programów. Z tytułu świadczonych usług przez Emitenta otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 
poniesionych kosztów w związku z przesyłem sygnału programów powiększonych o ustalony procent. Umowa została 
zawarta na czas określony 5 lat. W przypadku braku wypowiedzenia jej na 6 miesięcy przed jej wygaśnięciem ulega ona 
automatycznemu przedłuŜeniu na kolejny 5 letni okres. Emitentowi przysługuje prawo rozwiązania umowy za 90 dniowym 
okresem wypowiedzenia w kaŜdym czasie trwania umowy. 

 

Umowa z dnia 3 września 2009 r. z Canal + Cyfrowy sp. z o.o. 

Umowa zawarta w dniu 3 września 2009 r. pomiędzy Emitentem a Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. („Canal+”). W ramach 
przedmiotowej umowy Canal + zapewnia kompresję cyfrową sygnału, system kontroli dostępu, transmisję, odpowiednią 
pojemność satelitarną, umieszczenie sygnału programu Kino Polska na satelicie wykorzystywanym przez Canal + oraz 
usługę SMS dla wskazanych przez Emitenta systemów telewizji kablowych (aktywacja i dezaktywacja kart). Canal + na 
podstawie przedmiotowej umowy zobowiązany jest równieŜ do udostępnienia pomieszczenia w swoim centrum nadawczym, 
w którym umieszczone zostaną urządzania Emitenta do tworzenia sygnału programu Kino Polska. Z tytułu świadczonych 
usług Canal + przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Umowa została zawarta na czas oznaczony,  

 

Umowa z dnia 1 września 2010 r. z Canal + Cyfrowy sp. z o.o. 

Umowa zawarta w dniu 1 września 2010 r. pomiędzy Emitentem a Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. („Canal+”). Przedmiotem 
umowy jest określenie zasad i warunków zgodnie z którymi Canal+ udostępnia na rzecz Emitenta odpowiednią pojemność 
satelitarną na potrzeby transmisji i świadczy usługi transmisji sygnału programów Filmbox, Filmbox Extra, Filmbox Family, 
Filmbox HD. W ramach swoich usług Canal + zapewnia kompresję cyfrową sygnału, system kontroli dostępu, transmisję, 
pojemność satelitarną, umieszczenie sygnału na satelicie wykorzystywanym przez Canal + do rozprowadzania programów 
oraz usługę SMS dla wskazanych przez Emitenta systemów telewizji kablowych (aktywacja i dezaktywacja kart). Na 
podstawie niniejszej umowy Canal+ świadczy równieŜ usługi kodowania sygnału programów Emitenta w celu umoŜliwienia 
odbioru sygnału przez innego operatora satelitarnego. W celu umoŜliwienia świadczenia usług określonych w umowie 
Emitent zobowiązał się dostarczać sygnał programów w sposób nieprzerwany i ciągły do stacji nadawczej Canal +. Z tytułu 
świadczonych usług Canal + przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe. Umowa została zawarta na czas 
oznaczony. Canal + moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez Emitenta prawa do 
dystrybucji programów oraz w przypadku gdyby którekolwiek oświadczenie i zapewnienie zawarte w umowie a dotyczące 
Emitenta okazałoby się nieprawdziwe.  

 

Umowa współpracy w zakresie świadczenia usług reklamowych z dnia 2 stycznia 2009 r. z At Media sp. z o.o.  

Umowa zawarta w dniu 2 stycznia 2009 r. pomiędzy Emitentem a At Media sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej umowy 
Emitent zobowiązał się do wykonywania czynności umoŜliwiających At Media sp. z o.o. nabywanie usług reklamowych (tj. 
emisja reklam oraz akcje specjalne polegające na bezpośredniej lub pośredniej promocji towarów i usług lub innych wartości) 
z prawem dalszego zbywania przez At Media sp. z o.o. usług reklamowych we własnym imieniu na rzecz osób trzecich. W 
ramach przedmiotowej umowy Emitent zobowiązał się równieŜ do nie zbywania usług reklamowych na rzecz innych 
podmiotów, za wyjątkiem świadczenia usług reklamowych na rzecz osób trzecich w drodze barteru. At Media sp. z o.o. 
zobowiązała się do nabywania usług reklamowych i ich zbywania we własnym imieniu na rzecz osób trzecich. Emitent 
obowiązany jest zapewnienia i utrzymania do stałej dyspozycji dla AT Media sp. z o.o. pasma reklamowego do wyłącznego 
korzystania oraz emitowania reklam we właściwym czasie reklam telewizyjnych. Za treść reklam odpowiada At Media sp. z 
o.o. z tym zastrzeŜeniem, iŜ Emitent ma prawo odmówić nadania reklamy mogącej naruszyć obowiązujące przepisy prawa. 
Umowa określa ponadto zasady rezerwacji czasu antenowego, zasady współpracy podczas akcji specjalnych i współpracy 
barterowej. Z tytułu zawartej umowy wynagrodzenie na rzecz Emitenta zostało ustalone jako określony procent przychodów 
netto z emisji reklam w danym programie. Umowa została zawarta na czas określony. W przypadku raŜącego naruszenia 
umowy kaŜda ze stron moŜe umowę rozwiązać za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 
Umowa przewiduje moŜliwość jej automatycznego przedłuŜenia. 

Umowa podstawowa z dnia 1 lutego 2010 r. z Cinephil France S.A.S.  
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Umowa zawarta w dniu 1 lutego 2010 r. pomiędzy Emitentem a Cinephil France S.A.S. (Licencjodawca). Na podstawie 
przedmiotowej umowy Licencjodawca udzielił Emitentowi niewyłącznej licencji na eksploatację, z prawem sublicencji na 
tytuły określone w załączniku B do umowy na polu Video on Demand Licencja została udzielona na terytorium Polski na 
okres wskazany dla poszczególnych tytułów w załączniku B, z prawem nieograniczonej liczby udostępnień tytułów dla 
abonentów Emitenta. Licencjodawca zobowiązał się dostarczyć kaŜdy tytuł w polskiej wersji językowej ze ścieŜka lektorską 
lub dubbingową albo w wersji oryginalnej z polskimi napisami. Dodatkowo Licencjodawca udostępni Emitentowi wszelkie 
materiały dodatkowe (zwiastuny, opisy, postery) dotyczące udostępnionych tytułów bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Dostosowania udostępnionych materiałów do wymogów technicznych nastąpi na koszt Emitenta. Z tytułu zawartej umowy 
Licencjodawcy przysługuje wynagrodzenia w wysokości określonego w umowie procentu iloczynu ceny netto udostępnienia i 
liczby pobrań kaŜdego z tytułów. Umowa moŜe ulec rozwiązaniu za 30 dniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec 
miesiąca. Umowa została poddana prawu i sądom polskim.  

 

Umowy na produkcje i dystrybucję płyt VCD i DVD 

Emitent prowadzi aktywną działalność na polu produkcji i dystrybucji filmów polskich na płytach VCD i DVD. Emitenta łączy 
szereg umów w tym zakresie, w szczególności z takimi podmiotami jak: Studio Filmowe Perspektywa, Studio Filmowe Oko, 
Studio Filmowe Kadr, Telewizja Polska S.A., Filmoteka Narodowa, Film Studio MTM, Wytwórnia Filmów Oświatowych i 
Programów Edukacyjnych, Wytwórnia Filmowa Czołówka, Canal + Cyfrowy sp. z o.o. i inne.  

 

Umowy zawierane w zakresie produkcji i dystrybucji filmów na płytach VCD i DVD, dają Emitentowi prawa do 
zwielokrotniania i wprowadzania uzgodnionych tytułów filmowych do obrotu na płytach na terytorium Polski. W zaleŜności od 
umowy udzielona licencja ma charakter licencji wyłącznej lub niewyłącznej, jakkolwiek większość zawartych umów przyznaje 
Emitentowi prawa do dystrybucji filmów na wyłączność przez okres wskazany dla poszczególnych filmów w umowie. 
Poszczególne umowy regulują równieŜ planowany nakład danego filmu oraz w niektórych przypadkach sposób dystrybucji, 
np. poprzez sprzedaŜ w pakietach z innymi filmami lub filmami określonego reŜysera. KaŜda umowa reguluje równieŜ 
kwestie prawa dystrybucji pozostałych na składzie płyt po upływie okresu licencji – przyznając zazwyczaj prawo Emitentowi 
do sprzedaŜy ich przez okres od 3 do 12 miesięcy po wygaśnięciu licencji na dany film. Wynagrodzenie naleŜne 
licencjodawcom składa się z wynagrodzenia stałego płatnego jednorazowo przy zawarciu umowy oraz określonego 
procentowo udziału z dystrybucji danego filmu.  

 

Umowa o współpracy na warunkach zlecenia z TIM Film Sp. z o.o. z dnia 30 lipca 2009 r. 

Umowa z dnia 30 lipca 2009 r. zawarta pomiędzy Emitentem a TIM Film Sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej umowy 
Emitent udzielił upowaŜnienia TIM Film sp. z o.o. do wprowadzenia wskazanych przez Emitenta filmów do pamięci 
komputera, zwielokrotniania filmów na płytach VCD i DVD, wprowadzania płyt VCD, DVD do obrotu. Koszty związane 
zakupem nośników, tłoczenia płyt, nadruków i opakowania, koszty dystrybucji ponosi TIM Film sp. z o.o. Wynagrodzenie za 
usługi świadczone przez TIM Film sp. z o.o. wynosić będzie określony w umowie procent wpływów uzyskanych z dystrybucji 
danego filmu. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie raportów przygotowywanych przez zleceniobiorcę. 
Dodatkowo TIM Film sp. z o.o. zobowiązany jest do uiszczania opłat na rzecz osób autorsko uprawnionych z tytułu 
eksploatacji filmów za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.  

 

Istotne umowy licencyjne  

Opis umów licencyjnych zawartych z podmiotami powiązanymi zawarty jest w punkcie 19 Dokumentu Rejestracyjnego. 
Natomiast pozostałe informacje dotyczące licencji zawarte są w punkcie 11 Dokumentu Rejestracyjnego. 

6.6 ZałoŜenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji 
konkurencyjnej 

Podstawą wszelkich załoŜeń co do pozycji konkurencyjnej Emitenta były szacunki własne Emitenta oraz informacje 
publikowane przez: Nielsen Audience Measurement (wcześniej: AGB Nielsen Media Research), ARC Rynek i Opinia, World 
Advertising Research Center, Główny Urząd Statystyczny, miesięcznik „Bank i Kredyt”, Polską Izbę Komunikacji 
Elektronicznej, KRRiT, Dom Mediowy Starlink, Zenith Optimedia, Grupę TVN S.A. oraz na publicznie dostępnych stronach 
internetowych: operatorów telewizji kablowych i satelitarnych platform cyfrowych, www.wirtualnemedia.pl, 
www.cyfrowypolsat.pl, satkurier.pl. 
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7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

7.1 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsce Emitenta w tej Grupie 
Podmiotem dominującym wobec Emitenta i sprawującym nad nim kontrolę jest pan Piotr Reisch, który posiada 52,5% 
udziałów i głosów w spółce SPI International Polska Sp. z o.o. oraz bezpośrednio 7,03% akcji Kino Polska S.A. 

SPI International Polska Sp z o.o. posiada 9 037 800 akcji Emitenta, co stanowi 91,57% akcji i głosów na WZ Emitenta.  

Po zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału w SPI International Polska Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy (wniosek został 
złoŜony dnia 27 stycznia 2011 r.), podmiotem dominującym wobec Emitenta i sprawującym nad nim kontrolę będzie pani 
Hilda Uziyel, która posiada 85% kapitału zakładowego i głosów spółki SPI UK Ltd. TMF (B.V.I.) Ltd. z siedzibą w Tortola, 
Brytyjskie Wyspy Dziewicze.  

SPI UK Ltd. po zarejestrowaniu wskazanego powyŜej podwyŜszenia kapitału zakładowego posiadać będzie pośrednio 
poprzez swoje spółki zaleŜne 99,17% głosów na WZ spółki SPI International Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Grupa kapitałowa SPI UK Ltd obejmuje szereg spółek działających w branŜy mediów, w tym spółki działające w Polsce, 
Czechach, Słowacji i na Węgrzech. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada 1 271 000 akcji, uprawniających do 65,21% głosów na WZ spółki 
Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie. Istotne informacje o Stopklatka S.A. przedstawione zostały w punkcie 7.2 poniŜej. 

7.2 Wykaz istotnych podmiotów zaleŜnych Emitenta 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2009 r. Emitent nie posiadał pomiotów zaleŜnych.  

Emitent 31 maja 2010 r. podpisał umowę, w wyniku której nabył 584 795 akcji serii A spółki Stopklatka S.A. z siedzibą 
w Szczecinie, a następnie 12 lipca 2010 r. nabył 292 398 akcji serii A spółki Stopklatka S.A., (od 10 lipca 2010 r. zakupione 
akcje posiadają oznaczenie serii A1) oraz 3 grudnia 2010 r. nabył dalsze 393 807 akcji serii A1 Stopklatka S.A. Wydanie 
dokumentów akcji następuje kaŜdorazowo w ciągu trzech dni po uznaniu konta sprzedającego kwotą płatności. Na dzień 
zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada 1 271 000 akcji serii A1, uprawniających do 65,21% głosów na WZ spółki 
Stopklatka S.A. 

Od dnia 3 grudnia 2010 r. jedynym podmiotem zaleŜnym Emitenta jest Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie. Spółka 
prowadzi branŜowy portal informacyjny specjalizujący się w tematyce filmowej, działający pod adresem www.stopklatka.pl, 
będący najstarszym filmowym serwisem informacyjnym działającym w Polsce, drugim pod względem oglądalności (źródło: 
„Dokument Informacyjny Stopklatka S.A.” opublikowany 7 lipca 2010 r.) Spółka otrzymała w 2009 nagrodę Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Portal internetowy”, a w 2010 portal www.stopklatka.pl został uznany przez 
dziennikarzy za drugi najciekawszy portal o tematyce kulturalnej, wg rankingu opublikowanego przez miesięcznik PRESS.  

Za rok 2009 obroty Stopklatka S.A. wyniosły 3 571,1 tys. zł, zysk netto 477,7 tys. zł, zaś suma bilansowa 1 577,7 tys. zł. 

Akcje serii B spółki Stopklatka S.A. notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 
przez GPW od dnia 12 lipca 2010 r., zaś serii A2 – od 14 stycznia 2011 r. 

8 ŚRODKI TRWAŁE 

8.1 Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta 
Nieruchomości 

Emitent prowadzi swoją działalność na 4 nieruchomościach w Warszawie, uŜytkowanych na podstawie szeregu umów 
najmu. Emitent korzysta z następujących lokali: 

a) lokal o powierzchni 4,7 m2, pod adresem ul. Puławska 61, Warszawa, woj. mazowieckie; w nieruchomości 
znajduje się pomieszczenie konferencyjne oraz siedziba Emitenta, 

b) lokal o powierzchni 820 m2, powierzchnia wspólna oraz 29 miejsc parkingowych pod adresem ul. Cybernetyki 7, 
Warszawa, woj. mazowieckie; w nieruchomości znajdują się biura, archiwa i pomieszczenia techniczne Emitenta, 

c) lokal o powierzchni 462 m2, powierzchnia wspólna oraz 3 miejsca parkingowe pod adresem ul. Cybernetyki 7, 
Warszawa, woj. mazowieckie; w nieruchomości znajdują się biura i archiwa Emitenta, 
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d) lokal o powierzchni 90 m2, pod adresem ul. Limanowskiego 30, Warszawa, woj. mazowieckie; w nieruchomości 
znajduje się mieszkanie słuŜbowe Emitenta, 

e) lokal o powierzchni 40 m2, pod adresem ul. HoŜa 39/6, Warszawa, woj. mazowieckie; w nieruchomości znajduje 
się mieszkanie słuŜbowe Emitenta. 

Mieszkania słuŜbowe przeznaczone są dla osób przyjeŜdŜających do Emitenta na zagraniczną delegację. 

Ponadto na podstawie umowy z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. pod adresem ul. Sikorskiego 9, Warszawa, woj. mazowieckie 
umieszczone są serwery emisyjne programów telewizyjnych Emitenta, niezbędne do świadczenia przez Canal+ Cyfrowy Sp. 
z o.o. Emitentowi usługi nadawczej / dosyłu sygnału telewizyjnego na odpowiedniego satelitę telekomunikacyjnego. 

Ponadto na podstawie umowy z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. pod adresem Boszormenyi utca 20, Budapeszt, Węgry 
umieszczone są serwery emisyjne programów telewizyjnych Emitenta, niezbędne do świadczenia Emitentowi usługi 
nadawczej / dosyłu sygnału telewizyjnego na odpowiedniego satelitę telekomunikacyjnego. 

 

Emitent, który jest jedynie posiadaczem zaleŜnym opisanych powyŜej środków trwałych, nie ma wiedzy, czy zostały one 
przez właścicieli obciąŜone jakimikolwiek prawami osób trzecich. 

Wg oceny Emitenta, spośród wymienionych powyŜej nieruchomości, będących w posiadaniu Emitenta, istotne znaczenie dla 
działalności gospodarczej Emitenta mają lokale połoŜone przy ul. Cybernetyki 7 02-677 Warszawa. 

Stopklatka S.A. na podstawie umowy najmu korzysta z lokalu o powierzchni 180 m2 przy ul. Tracka 19-22, 70-556 Szczecin, 
w którym znajdują się znajdują się pomieszczenia biurowe, archiwalne oraz pomieszczenia techniczne spółki. 

Inne znaczące rzeczowe aktywa trwałe 

NajwaŜniejsze rzeczowe aktywa trwałe Emitenta, za wyjątkiem nieruchomości przedstawionych powyŜej to (wartość netto 
podana na 30 czerwca 2010 r.): 

- sprzęt komputerowy (68 komputerów, 63 monitorów, 33 serwerów, 552 Dysków, 5 sztuk drukarek) o łącznej 
wartości netto 618,2 tys. zł, 

- maszyny i urządzenia o łącznej wartości netto 405,3 tys. zł, 

- wyposaŜenie o łącznej wartości netto 42,7 tys. zł, 

- inwestycje w obce środki trwałe o łącznej wartości netto 263,7 tys. zł, 

- pozostałe środki trwałe o łącznej wartości netto 160,4 tys. zł, 

- samochody o łącznej wartości netto 160,3 tys. zł. 

Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe w aktywach Emitenta stanowią jego własność, za wyjątkiem będących przedmiotem 
umowy leasingu: 

- samochodu osobowego Volkswagen Transporter, 

- samochodu cięŜarowego Volkswagen Caddy. 

Na rzeczowych aktywach trwałych będących własnością Emitenta nie ciąŜyły Ŝadne obciąŜenia lub roszczenia, poza 
wymienionymi powyŜej. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie pojawiły się nowe pozycje znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w których 
posiadanie wszedłby Emitent. 

Planowane rzeczowe aktywa trwałe 

Emitent nie podjął wiąŜących zobowiązań co do zakupu rzeczowych aktywów trwałych.  

 

8.2 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które 
mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów 
trwałych 

Wg Zarządu Emitenta obecnie nie ma wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogłyby mieć wpływ na 
wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. 



Część III. Dokument rejestracyjny 

82  Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A. 

9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 
Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych przez niezaleŜnego 
biegłego rewidenta historycznych informacji finansowych Emitenta za lata 2007 – 2009 oraz śródrocznego sprawozdania 
finansowego za I półrocze 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi za I półrocze 2009 roku. Sprawozdanie za I półrocze 
2010 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta.  

Sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2007, 2008 oraz 2009, a takŜe za I półrocze 2010 r. wraz z danymi 
porównywalnymi zostały sporządzone wg Polskich Zasad Rachunkowości. Historyczne informacje finansowe Emitenta za 
lata 2007 – 2009, jak równieŜ śródroczne sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 r. wraz z danymi porównywalnymi 
zostały na potrzeby Prospektu przekształcone wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

W omawianym okresie Emitent sporządzał wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe. Od dnia 3 grudnia 2010 r. 
Emitent sprawuje kontrolę nad jednym podmiotem – Stopklatka S.A. i wobec powyŜszego za rok obrotowy 2010 sporządzi 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

9.1 Sytuacja finansowa 
W okresie objętym historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi Emitent systematycznie zwiększał skalę 
prowadzonej działalności, co potwierdzają wyniki finansowe, zaprezentowane w poniŜszych tabelach: 

Tabela. Wyniki finansowe Emitenta w latach 2007 – 2009 oraz w I półroczu 2009 i 2010 roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I półrocze 2010 I półrocze 2009 

Przychody netto ze sprzedaŜy 23 012 17 240 

Zysk / strata brutto ze sprzedaŜy 9 649 7 777 

Zysk / strata ze sprzedaŜy 5 011 5 208 

Zysk / strata z działalności operacyjnej (EBIT) 5 254 5 173 

EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) 6 485 5 659 

Zysk / strata z działalności gospodarczej 5 114 5 285 

Zysk / strata brutto 5 114 5 285 

Zysk / strata netto 4 124 4 750 

 

 
 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy 35 184,4 14 472,9 12 167,6 

Zysk / strata brutto ze sprzedaŜy 13 956,5 7 673,5 6 538,8 

Zysk / strata ze sprzedaŜy 7 792,0 3 891,6 2 639,5 

Zysk / strata z działalności operacyjnej (EBIT) 7 510,2 3 897,7 2 657,4 

EBITDA (wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja) 8 666,7 4 857,4 3 757,2 

Zysk / strata z działalności gospodarczej 7 209,8 3 722,4 2 390,7 

Zysk / strata brutto 7 209,8 3 722,4 2 390,7 

Zysk / strata netto 6 074,5 3 814,5 2 136,1 

Źródło: Śródroczne oraz historyczne informacje finansowe Emitenta 

W 2007 r. przy przychodach w wysokości 12 167,6 tys. zł Emitent osiągnął zysk z działalności operacyjnej w wysokości 
2 657,4 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 2 136,1 tys. zł. Czynnikiem obniŜającym poziom zysku netto w tym okresie była 
działalność finansowa. Przy przychodach finansowych na poziomie 0,6 tys. zł Emitent poniósł koszty finansowe w wysokości 
267,2 tys. zł. Na kwotę tę złoŜyły się odsetki w wysokości 398,9 tys. zł, ujemne róŜnice kursowe w wysokości 22,0 tys. zł 
oraz dodatnia wycena otrzymanych poŜyczek w wysokości 153,7 tys. zł. 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  83 

Przychody ze sprzedaŜy Emitenta w 2008 r. były o 18,9% wyŜsze od przychodów osiągniętych w roku poprzednim. Wzrost 
ten wynikał z intensywnego rozwoju sprzedaŜy dotychczasowych oraz nowych produktów Emitenta, w tym przychodów z 
emisji programu Kino Polska, z reklamy, z dystrybucji licencji na filmy oraz z pozostałych usług. Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów rosły w nieco szybszym tempie (o 1,9 punktu procentowego). Koszty ogólnego zarządu, 
stanowiące istotną cześć kosztów, uległy znaczącej redukcji (spadek do poziomu 95,5% kosztów z roku poprzedniego), za to 
szybko zwiększały się koszty sprzedaŜy, które wzrosły o 26,1% (co wynikało w duŜej mierze z przygotowań do rozpoczęcia 
dystrybucji programów z rodziny FilmBox). W związku z powyŜszym zdecydowanej poprawie uległy zyski osiągane przez 
Emitenta: zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 46,7% (do poziomu 3 897,7 tys. zł), zaś zysk netto o 78,6% (do kwoty 
3 814,5 tys. zł) w stosunku do zysków w 2007 r. 

W 2009 r. przychody Emitenta zwiększyły się skokowo o 143,1% do wysokości 35 184,4 tys. zł w stosunku do przychodów 
za rok poprzedni. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim uruchomieniem dwóch nowych produktów – dystrybucji 
programu telewizyjnego FILMBOX (54,6% nowych przychodów) oraz dystrybucji pakietu programów FILMBOX PREMIUM 
(19,5% nowych przychodów). W związku z uruchomieniem ww. produktów koszty sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów rosły zdecydowanie szybciej niŜ przychody (wzrost o 212,2%), koszty ogólnego zarządu wzrosły o 37,4%, 
natomiast koszty sprzedaŜy zwiększyły się o 446,1% (negocjowanie i obsługa wielu nowych umów z Operatorami) W 
związku z powyŜszym zysk z działalności operacyjnej Emitenta zwiększył się o 92,7% do wysokości 7 510,2 tys. zł, zaś zysk 
netto wzrósł o 59,2% do kwoty 6 074,5 tys. zł. Czynnikiem obniŜającym poziom zysku netto w tym okresie była działalność 
finansowa. Przy przychodach finansowych na poziomie 0,5 tys. zł Emitent poniósł koszty finansowe w wysokości 300,8 tys. 
zł. Na kwotę tę złoŜyły się odsetki w wysokości 116,5 tys. zł, ujemne róŜnice kursowe w wysokości 102,6 tys. zł oraz wycena 
otrzymanych poŜyczek w wysokości 81,7 tys. zł. 

W I półroczu 2010 r. przychody Emitenta zwiększyły się o 33,5% do wysokości 23 012,2 tys. zł w stosunku do przychodów 
za analogiczny okres roku poprzedniego. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem przychodów z tytułu 
dystrybucji pakietu programów FilmBox Premium (wzrost o 127,5% w stosunku do I półrocza 2009 r.) oraz przychodów ze 
sprzedaŜy czasu reklamowego (wzrost o 144,9%). W związku z rozwojem sprzedaŜy nowych produktów koszty sprzedanych 
produktów, towarów i materiałów rosły nieco szybciej niŜ przychody (wzrost o 41,2%), koszty ogólnego zarządu wzrosły aŜ 
o 100,7% (z uwagi na wzrost skali działalności, a takŜe koszty rozwiązania umowy najmu przy ul. Huculska 6 w Warszawie 
oraz obsługi prawnej nowych produktów z rodziny FilmBox) natomiast koszty sprzedaŜy zwiększyły się nieznacznie (o 
14,3%). W związku z powyŜszym zysk z działalności operacyjnej Emitenta zwiększył się zaledwie o 1,6% do wysokości 
5 254,3 tys. zł, zaś zysk netto obniŜył się o 13,2% do kwoty 4 123,9 tys. zł. Czynnikiem obniŜającym poziom zysku netto w 
tym okresie była działalność finansowa. Przy przychodach finansowych na poziomie 3,1 tys. zł Emitent poniósł koszty 
finansowe w wysokości 143,7 tys. zł. Na kwotę tę złoŜyły się ujemne róŜnice kursowe, odsetki oraz skutki wyceny 
otrzymanych poŜyczek. 

9.1.1 Ocena rentowności 

Przy ocenie rentowności Emitenta wykorzystano następujące wskaźniki: 

Rentowność sprzedaŜy (brutto) – zysk brutto ze sprzedaŜy / przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 
i materiałów 

Rentowność sprzedaŜy – zysk ze sprzedaŜy / przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów  

Rentowność operacyjna (EBIT) – zysk z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 
i materiałów  

Rentowność EBITDA – zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja / przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów, i materiałów 

Rentowność brutto – zysk brutto / przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów  

Rentowność netto – zysk netto / przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów  

Rentowność aktywów – zysk netto w okresie / aktywa na koniec okresu 

Rentowność kapitału własnego – zysk netto w okresie / kapitał własny na koniec okresu 
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Tabela. Wskaźniki rentowności Emitenta w latach 2007 – 2009 oraz w I półroczu 2009 – 2010 roku (w %) 

Wyszczególnienie I półrocze 2010 I półrocze 2009  

Rentowność sprzedaŜy (brutto) 41,9% 45,1% 

Rentowność sprzedaŜy 21,8% 30,2% 

Rentowność (operacyjna) EBIT 22,8% 30,0% 

Rentowność EBITDA 28,2% 32,8% 

Rentowność brutto 22,2% 30,7% 

Rentowność netto 17,9% 27,6% 

Rentowność aktywów (ROA) 15,8% 22,8% 

Rentowność kapitału własnego (ROE) 24,3% 41,2% 

 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 

Rentowność sprzedaŜy (brutto) 39,7% 53,0% 53,7% 

Rentowność sprzedaŜy 22,1% 26,9% 21,7% 

Rentowność (operacyjna) EBIT 21,3% 26,9% 21,8% 

Rentowność EBITDA 24,6% 33,6% 30,9% 

Rentowność brutto 20,5% 25,7% 19,6% 

Rentowność netto 17,3% 26,4% 17,6% 

Rentowność aktywów (ROA) 27,3% 26,5% 21,4% 

Rentowność kapitału własnego (ROE) 47,3% 56,4% 72,4% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych oraz historycznych informacji finansowych Emitenta 

We wszystkich okresach objętych historycznymi oraz śródrocznymi informacjami finansowymi działalność prowadzona przez 
Emitenta była rentowna. 

Wskaźnik rentowności sprzedaŜy brutto Emitenta w 2007 r. wyniósł 53,7%, wskaźnik rentowności operacyjnej osiągnął 
wartość 21,8%, zaś wskaźnik rentowności netto kształtował się na poziomie 17,6%. 

W 2008 r. niemal wszystkie wskaźniki rentowności Emitenta kształtowały się na wyŜszym poziomie niŜ w 2007 r. (wskaźnik 
rentowności sprzedaŜy brutto był nieznacznie niŜszy). ZauwaŜalnie niŜszy był wskaźnik rentowności kapitału własnego – 
obniŜenie się tego wskaźnika z 72,4% w roku 2007 do 56,4% w roku 2008 spowodowane było znaczącym odbudowaniem 
kapitału własnego z zysku roku 2008.  

W 2009 r. większość wskaźników rentowności obniŜyła się w stosunku do roku poprzedniego. Główną przyczyną były koszty 
poniesione na przygotowanie do dystrybucji 4 programów telewizyjnych z rodziny FilmBox. Ponadto negatywny wpływ na 
rentowność Emitenta miał wzrost kosztów wytworzenia i kosztów sprzedaŜy, które zwiększyły się w stosunku do 
poprzedniego roku odpowiednio 215,6% oraz 446,12% (przy wzroście przychodów ze sprzedaŜy na poziomie 143,1%). 
Negatywny wpływ na rentowność w 2009 r. miały pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły 440 tys. zł (przy pozostałych 
przychodach operacyjnych na poziomie 158 tys. zł), a w szczególności rezerwa z tytułu zobowiązań spornych dotycząca 
rozwiązania umowy najmu lokalu przy ul. Huculskiej 6 (245 tys. zł) oraz rozliczenie inwentaryzacji (41 tys. zł) i kary umowne 
z tytułu porozumienia z byłym pracownikiem (27 tys. zł). Niekorzystnie na wskaźnik rentowności netto wpłynął równieŜ wzrost 
kosztów finansowych w stosunku do roku poprzedniego. 

W I półroczu 2010 r. wszystkie wskaźniki rentowności obniŜyły się w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. 
Główną przyczyną były koszty poniesione na rozwój oferty produktowej Emitenta w zakresie rodziny FilmBox. Ponadto 
negatywny wpływ na rentowność Emitenta miał wzrost kosztów ogólnego zarządu o 100,7% (przy wzroście przychodów ze 
sprzedaŜy na poziomie 33,5%). Pozytywny wpływ na rentowność w I półroczu 2010 r. miały pozostałe przychody operacyjne, 
które wyniosły 258 tys. zł (przy pozostałych kosztach operacyjnych na poziomie 14 tys. zł), a w szczególności rozwiązanie 
rezerwy z tytułu zobowiązań spornych dotyczącej rozwiązania umowy najmu lokalu przy ul. Huculskiej 6 (249,5 tys. zł). 
Niekorzystnie na wskaźnik rentowności netto wpłynął zdecydowany wzrost kosztów finansowych w stosunku do I półrocza 
roku poprzedniego. Na uzyskane wskaźniki rentowności w poszczególnych okresach od 2007 roku do 2010 roku wpływ 
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miały ponadto czynniki oddziałujące na przychody oraz koszty działalności Emitenta opisane w pkt. 9.1. oraz pkt. 9.2.1. 
Części III Prospektu. 

9.1.2 Ocena sprawności zarządzania 

Przy ocenie sprawności zarządzania Emitenta wykorzystano następujące wskaźniki: 

Cykl rotacji zapasów – zapasy na koniec okresu x 365 dni (182 dni w przypadku wskaźników za półrocze) / koszty 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów 

Cykl inkasa naleŜności z tytułu dostaw i usług –naleŜności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu x 365 dni (182 dni 
w przypadku wskaźników za półrocze) / przychody netto ze sprzedaŜy 

Cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług –zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu x 365 dni (182 
dni w przypadku wskaźników za półrocze) / koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 

 

Tabela. Wskaźniki sprawności zarządzania w latach 2007 – 2009 oraz w I półroczu 2009 – 2010 roku (w dniach) 

Wyszczególnienie I półrocze 2010 I półrocze 2009  

Cykl rotacji zapasów 1 3 

Cykl inkasa naleŜności z tytułu dostaw i usług 66 60 

Cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług 76 142 

 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 

Cykl rotacji zapasów 1 5 7 

Cykl inkasa naleŜności z tytułu dostaw i usług 65 54 61 

Cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług 84 192 53 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych oraz historycznych informacji finansowych Emitenta 

Z uwagi na specyfikę działalności Emitenta wskaźnik cyklu rotacji zapasów utrzymywał się w całym omawianym okresie na 
niskim poziomie od 7 do 1 dni. Emitent jako zapasy klasyfikuje przede wszystkim nośniki pamięci, uŜywane do bieŜącej 
emisji i archiwizowania filmów i innych elementów programu telewizyjnego. 

Wskaźnik cyklu rotacji naleŜności ulegał nieznacznym wahaniom i kształtował się na poziomie około dwóch miesięcy. 

Wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług w omawianym okresie ulegał znacznym wahaniom – od 53 dni za 
rok 2007, poprzez 192 dni dla roku 2008 do 84 dni dla roku 2009. RównieŜ w okresie I półrocza wskaźnik wahał się 
znacznie, ale w I półroczu 2010 r. był niŜszy niŜ w całym 2009 r. Wzrost wskaźnika w roku 2008 spowodowany był przede 
wszystkim wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług zdecydowanie szybszym niŜ wzrost skali działalności Emitenta 
w tym roku.  

Analiza wskaźników sprawności zarządzania wskazuje, Ŝe sytuacja Emitenta w latach 2007 – 2010 utrzymuje się na 
stabilnym poziomie.  

9.2 Wynik operacyjny 

9.2.1 Istotne czynniki mające wpływ na wyniki działalności operacyjnej 

Wyniki działalności operacyjnej Emitenta w okresie objętym historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi 
przedstawiono w poniŜszej tabeli. 
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Tabela. Wyniki działalności operacyjnej w latach 2007 – 2009 oraz w I półroczu 2009 – 2010 roku (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I półrocze 2010 I półrocze 2009  

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

23 012,2 17 240,2 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 23 011,8 17 239,9 

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 0,4 0,3 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 13 363,1 9 463,6 

Zysk/strata brutto ze sprzedaŜy 9 649,1 7 776,6 

Koszty sprzedaŜy 683,3 597,5 

Koszty ogólnego zarządu 3 955,3 1 970,8 

Zysk/strata ze sprzedaŜy 5 010,5 5 208,3 

Pozostałe przychody operacyjne 258,2 42,0 

Pozostałe koszty operacyjne 14,4 77,0 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 5 254,3 5 173,3 

 

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

35 184,4 14 472,9 12 167,6 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 35 184,0 14 399,5 11 859,1 

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 0,3 73,4 308,5 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 21 227,9 6 799,4 5 628,8 

Zysk/strata brutto ze sprzedaŜy 13 956,5 7 673,5 6 538,8 

Koszty sprzedaŜy 1 292,5 236,7 187,6 

Koszty ogólnego zarządu 4 871,9 3 545,3 3 711,7 

Zysk/strata ze sprzedaŜy 7 792,0 3 891,6 2 639,5 

Pozostałe przychody operacyjne 157,9 77,6 45,2 

Pozostałe koszty operacyjne 439,8 71,5 27,2 

Zysk/strata z działalności operacyjnej 7 510,2 3 897,7 2 657,4 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych oraz historycznych informacji finansowych Emitenta 

NajwaŜniejszym zdarzeniem, które miało wpływ na wyniki działalności operacyjnej w okresie objętym historycznymi 
i śródrocznymi informacjami finansowymi, było rozpoczęcie dystrybucji 4 programów telewizyjnych z rodziny FilmBox. 

W 2007 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaŜy w wysokości 12 167,6 tys. zł, z czego 11 859,1 tys. zł stanowiły 
przychody ze sprzedaŜy produktów. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły w tym okresie 5 628,8 
tys. zł. Główne kategorie kosztów rodzajowych w tym okresie to usługi obce oraz koszt świadczeń pracowniczych. Głównym 
składnikiem pozostałych przychodów operacyjnych w 2007 r. były otrzymane dotacje. Pozostałe koszty operacyjne 
obejmowały w tym okresie stratę ze zbycia niefinansowych aktywów oraz inne koszty. Ostatecznie zysk z działalności 
operacyjnej w 2007 r. wyniósł 2 657,4 tys. zł. 

W 2008 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaŜy w wysokości 14 472,9 tys. zł, z czego 14 399,5 tys. zł stanowiły 
przychody ze sprzedaŜy produktów. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły w tym okresie 6 799,4 
tys. zł. Główne kategorie kosztów rodzajowych, które podobnie jak w roku poprzednim odpowiadały za około ¾ kosztów 
ogółem, to usługi obce oraz koszt świadczeń pracowniczych. Pozostałe przychody operacyjne w 2008 r. wyniosły 77,6 tys. 
zł, w tym umorzone zobowiązania na kwotę 36 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne obejmowały w tym okresie szereg 
kosztów o łącznej wartości 71,5 tys. zł (na które złoŜyły się m.in. spisane naleŜności, nagrody dla widzów, uzgodnienia 
salda). Ostatecznie zysk z działalności operacyjnej w 2008 r. wyniósł 3 897,7 tys. zł. 
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W 2009 r. przychody Emitenta wyniosły 35 184,4 tys. zł, przy czym przychody ze sprzedaŜy produktów wyniosły 35 184,1 
tys. zł, a przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów miały symboliczną wartość 0,3 tys. zł. Tak znaczący wzrost 
w stosunku do przychodów z 2008 r. wynikał przede wszystkim z uruchomienia dwóch nowych produktów: dystrybucji 
programu telewizyjnego FILMBOX oraz dystrybucji pakietu programów telewizyjnych FILMBOX PREMIUM. Produkty te 
przyniosły przychody z emisji w kwocie 15 355,9 tys. zł, wobec wzrostu przychodów ogółem o 20 711,4 tys. zł w 2009 r. 
stosunku do 2008 r. Znacząco wzrosły takŜe przychody z reklamy, ze sprzedaŜy praw do filmów oraz z działalności 
wydawniczej. Emitent zatrudnił dodatkowych pracowników do większości swoich działów. Efektem podjętych działań w 
zakresie poszerzenia oferty produktów był jednak znaczny wzrost kosztów wytworzenia oraz sprzedaŜy, które w istotny 
sposób wpłynęły na wyniki finansowe Emitenta. Koszty wytworzenia wzrosły o 212,20%, zaś koszty sprzedaŜy o 446,05% 
(przy wzroście przychodów ze sprzedaŜy na poziomie 143,1%). Na wzrost kosztów wytworzenia złoŜyły się przede 
wszystkim umowy i usługi związane z uruchomieniem dystrybucji programów z rodziny FilmBox, w tym zwiększenie kosztów 
emisji programu z uwagi na opłaty wynikające z umowy współpracy z SPI International Polska, a takŜe zwiększenie kosztów 
produkcji, archiwizacji, itp. Główną kategorią kosztów rodzajowych, ponoszonych przez Emitenta, stały się usługi obce (77% 
kosztów ogółem). Z kolei koszty ogólnego zarządu rosły w tempie znacznie niŜszym niŜ wzrost przychodów (wzrost wyniósł 
37,4%). 

Pozostała działalność operacyjna w 2009 r. przyniosła Emitentowi stratę w wysokości 281,9 tys. zł. Pozostałe przychody 
operacyjne w tym okresie obejmowały przede wszystkim dotacje z Filmoteki Narodowej oraz PISF, z kolei pozostałe koszty 
operacyjne obejmowały przede wszystkim rezerwę z tytułu zobowiązań spornych (rozwiązanie umowy najmu lokalu przy ul. 
Huculskiej 6 w Warszawie), rozliczenie inwentaryzacji oraz inne koszty, na które złoŜyły się m.in. nierozliczona część 
amortyzacji poniesionych ulepszeń w obcym środku trwałym (Huculska 6) oraz nagrody dla widzów. 

Ostatecznie zysk z działalności operacyjnej w 2009 r. wyniósł 7 510,2 tys. zł. 

W I półroczu 2010 r. przychody Emitenta wyniosły 23 012,2 tys. zł, przy czym przychody ze sprzedaŜy produktów wyniosły 
23 011,8 tys. zł, a przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów miały symboliczną wartość 0,4 tys. zł. Wzrost przychodów 
spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem przychodów z tytułu dystrybucji pakietu programów FilmBox Premium 
oraz przychodów ze sprzedaŜy czasu reklamowego. Produkty te przyniosły przychody w kwocie 4 804,9 tys. zł oraz 4 548,6 
tys. zł wobec wzrostu przychodów ogółem o 5 772,1 tys. zł w stosunku do I półrocza 2009 r. W I półroczu 2010 r. koszty 
wytworzenia rosły nieznacznie szybciej niŜ przychody (41,2% wobec 33,5%), natomiast obsługa prawna nowych produktów z 
rodziny FilmBox (umowy na produkcję), koszty rozwiązania umowy najmu lokalu przy ul. Huculskiej w Warszawie oraz 
wzrost skali działalności spowodowały znaczny wzrost kosztów ogólnego zarządu – o 100,7% do kwoty 3 955,3 tys. zł. 
Główną kategorią kosztów rodzajowych Emitenta pozostawały usługi obce – 74% kosztów ogółem. 

Pozostała działalność operacyjna w I półroczu 2010 r. przyniosła Emitentowi zysk w wysokości 243,8 tys. zł. Pozostałe 
przychody operacyjne w tym okresie obejmowały przede wszystkim rozwiązanie rezerw związanych z rozwiązaniem umowy 
najmu lokalu przy ul. Huculskiej w Warszawie, z kolei pozostałe koszty operacyjne obejmowały nagrody z tytułu udziału 
w konkursach, organizowanych przez Emitenta. 

Ostatecznie zysk z działalności operacyjnej w I półroczu 2010 r. wyniósł 5 254,3 tys. zł. 

9.2.2 Przyczyny znaczących zmian w sprzedaŜy netto lub przychodach netto Emitenta 

W okresie objętym historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi Emitent systematycznie zwiększał przychody ze 
sprzedaŜy. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim wewnętrznymi działaniami rozwojowymi Emitenta, 
skoncentrowanymi na uruchomieniu nowej rodziny produktów – dystrybucji programów filmowych z rodziny FilmBox –
FilmBox, oferowany abonentom operatorów telewizji kablowych i satelitarnych w ramach podstawowych pakietów oraz 
FilmBox Premium (zawierający FilmBox HD, FilmBox Extra oraz FilmBox Family) oferowany abonentom Operatorów 
w odrębnym, płatnym pakiecie. Ponadto wpływ na zmiany przychodów ze sprzedaŜy netto Emitenta miało renegocjowanie 
umowy z At Media Sp. z o.o z uwagi na wzrost oglądalności programu Kino Polska.  

9.2.3 Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, 
fiskalnej i monetarnej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które 
mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność 
operacyjną Emitenta 

Na działalność Emitenta mogą mieć wpływ ewentualne zmiany regulacji w zakresie rynku medialnego ( m.in. zmian Ustawy o 
radiofonii i telewizji), Ustawy o prawach autorskich oraz regulacji UE w zakresie funkcjonowania organizacji zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi.  

Proces cyfryzacji telewizji w pozostałych krajach Europy jest juŜ zaawansowany lub teŜ zakończył się, natomiast w Polsce 
pierwsze testowe nadawanie sygnału miało miejsce w I połowie 2010 r. Wg Urzędu Komunikacji Elektronicznej naziemny 
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sygnał analogowy ma zostać ostatecznie wyłączony w roku 2012 Obecnie częściowo rozdysponowano pierwsze trzy tzw. 
multipleksy, zastępujące 1 program nadawany analogowo pakietem siedmiu programów nadawanych cyfrowo.  

Cyfryzacja telewizji moŜe pociągnąć za sobą zmiany pozycji konkurencyjnej uczestników rynku, co moŜe mieć wpływ na 
działalność Emitenta. 

Poza tym działalność operacyjna Emitenta nie podlega szczególnym uregulowaniom polityki rządowej, gospodarczej, 
fiskalnej i monetarnej, których zmiana mogłaby być istotna dla Emitenta i jego branŜy. Ich znaczenie moŜna określić jako 
identyczne z innymi podmiotami gospodarczymi.  

Czynniki wskazane w pkt. 9.2.2. Części III Prospektu mogą równieŜ w przyszłości mieć znaczenie dla perspektyw rozwoju 
Emitenta.  

Na działalność operacyjną Emitenta mogą mieć równieŜ wpływ czynniki ryzyka opisane w pkt. 1. i 2. Części II Prospektu. 

10 ZASOBY KAPITAŁOWE 
Analiza zasobów kapitałowych Emitenta została sporządzona w oparciu o historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 
2007 – 2009 oraz śródroczne informacje finansowe za I półrocze 2010 roku i I półrocze 2009 roku. W omawianym okresie 
Emitent sporządzał wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe. Od dnia 3 grudnia 2010 r. Emitent sprawuje kontrolę 
nad jednym podmiotem – Stopklatka S.A. i wobec powyŜszego za rok obrotowy 2010 sporządzi skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. 

10.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta 
W latach 2007 – 2009 oraz w pierwszym półroczu 2009 r. i 2010 r. struktura finansowania Emitenta zmieniała się 
systematycznie na korzyść kapitału własnego. Jego udział w całkowitej strukturze finansowania Emitenta na przestrzeni 
analizowanego okresu wynosił: 29,6% w 2007 r., 47,1% w 2008 r., 57,8% w 2009 r. oraz 55,2% w I półroczu 2009 r. i 64,9% 
w I półroczu 2010 r. 

Tabela. Wartość i struktura pasywów Emitenta na koniec lat 2007 – 2009 oraz na koniec I półrocza 2009 – 2010 r.  

30.06.2010 r.  30.06.2009 r.  
Wyszczególnienie 

tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  16 965 64,9% 11 517 55,2% 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 161 35,1% 9 345 44,8% 

Razem pasywa 26 126 100,0% 20 862 100,0% 

 

2009  2008  2007 
Wyszczególnienie 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  12 841,0 57,8% 6 766,6 47,1% 2 952,0 29,6% 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 385,5 42,2% 7 603,9 52,9% 7 035,0 70,4% 

Razem pasywa 22 226,5 100,0% 14 370,5 100,0% 9 987,0 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych i śródrocznych informacji finansowych Emitenta 

Głównym składnikiem kapitału własnego jest kapitał zapasowy Emitenta, który w omawianym okresie wynosił 6 386,9 tys. zł. 

Kapitał podstawowy równieŜ nie ulegał zmianie i wynosił 987,0 tys. zł. 

Istotnym elementem obniŜającym kapitał własny Emitenta była strata z lat ubiegłych, która dzięki wypracowywanym na 
bieŜąco zyskom obniŜyła się z poziomu (6 558,0) tys. zł w 2007 r. do poziomu (607,4) tys. zł w roku 2009. 

Wartość kapitału własnego była systematycznie zwiększana dzięki rosnącym wypracowanym zyskom, które były 
zatrzymywane w Spółce. 
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Tabela. Wartość i struktura kapitałów własnych na koniec lat 2007 – 2009 oraz na koniec I półrocza 2009 – 2010 r. 

30.06.2010 r.  30.06.2009 r.  
Wyszczególnienie 

tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  16 965 100,00% 11 517 100,00% 

Kapitał podstawowy 987 5,82% 987 8,57% 

Kapitał zapasowy 6 387 37,65% 6 387 55,46% 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 467 32,23% -607 -5,27% 

Zysk (strata) netto 4 124 24,31% 4 750 41,25% 

 

2009  2008  2007 
Wyszczególnienie 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Kapitał własny  12 841,0 100,0% 6 766,6 100,0% 2 952,0 100,0% 

Kapitał podstawowy 987,0 7,7% 987,0 14,6% 987,0 33,4% 

Kapitał zapasowy 6 386,9 49,7% 6 386,9 94,4% 6 386,9 216,4% 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -607,4 -4,7% -4 421,9 -65,3% -6 558,0 -222,2% 

Zysk (strata) netto 6 074,5 47,3% 3 814,5 56,4% 2 136,1 72,4% 
Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych i śródrocznych informacji finansowych Emitenta 

 

Wartość i struktura zewnętrznych źródeł finansowania Emitenta ulegała zmianom w okresie objętym historycznymi 
i śródrocznymi informacjami finansowymi. 

W latach 2007 i 2008 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Emitenta wyniosły odpowiednio 7 035 tys. zł oraz 7 604 tys. 
zł. Na koniec 2007 r. największy udział w zewnętrznych źródłach finansowania miały zobowiązania długoterminowe, które 
stanowiły 82,8% zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Na kwotę tę składała się przede wszystkim poŜyczka od podmiotu 
powiązanego. Na koniec 2008 r. udział zobowiązań długoterminowych obniŜył się do poziomu 37,3%, przewaŜającą część 
finansowania zewnętrznego stanowiły zobowiązania krótkoterminowe (62,7%), w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
(47,0% finansowania zewnętrznego).  

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta na koniec 2009 r. wzrosła do 9 385,5 tys. zł, co stanowiło 42,2% 
wartości całkowitej pasywów. Głównym składnikiem pozostawały zobowiązania krótkoterminowe, które (wraz z rozliczeniami 
międzyokresowymi) stanowiły 77,6% wszystkich zobowiązań i rezerw (7 285 tys. zł).  

Głównymi składnikiem zobowiązań krótkoterminowych pozostawały zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych 
jednostek (37,2% finansowania zewnętrznego), wobec jednostek powiązanych (31,8%) oraz rozliczenia międzyokresowe 
bierne kosztów (29,2%). Wartość bilansowa długoterminowej poŜyczki od podmiotów powiązanych obniŜyła się do 1 841 tys. 
zł, tj. 19,6% zobowiązań i rezerw Emitenta (poŜyczki od podmiotów powiązanych SPI Video sp. z o.o. oraz SPI International 
Polska sp. z o.o. zostały w dniu 14 maja 2009 r. skonwertowane na zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych 
jednostek – szczegółowy opis tych umów znajduje się w punkcie III.22 Prospektu). Ponadto w niewielkim stopniu Emitent 
posiłkował się kredytem bankowym, jego udział na koniec 2009 r. stanowił 1,5% zobowiązań i rezerw.  

Na koniec I półrocza 2010 r. wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniosła 9 161 tys. zł, co stanowiło 35,1% 
wartości całkowitej pasywów. Emitent spłacił zobowiązania długoterminowe, a rezerwy wynosiły zaledwie 0,04% zobowiązań 
i rezerw. Głównymi składnikiem zobowiązań krótkoterminowych były zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 
powiązanych (37,5% finansowania zewnętrznego) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów (35,6% finansowania 
zewnętrznego), wobec nieznacznego spadku udziału zobowiązań wobec pozostałych jednostek (23,7% finansowania 
zewnętrznego). Ponadto w niewielkim stopniu Emitent posiłkował się krótkoterminowym kredytem bankowym, jego udział na 
koniec I półrocza 2010 r. stanowił 0,9% zobowiązań i rezerw. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie korzystał z poŜyczek od podmiotów powiązanych. RównieŜ wierzytelności 
wynikające z ww. umowy z 14 maja 2009 r. zostały spłacone. 

Warunki obowiązujących umów kredytowych Emitenta zostały przedstawione w punkcie 22 Części III Prospektu. 
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Tabela.Wartość i struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania na koniec lat 2007 – 2009 oraz na koniec I półrocza 
2009 – 2010 r. 

30.06.2010 r.  30.06.2009 r.  
Wyszczególnienie 

tys. zł % tys. zł % 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 161 100,0% 9 345 100,0% 

I. Rezerwy na zobowiązania 3,6 0,0% 13,8 0,1% 

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 3,6 0,0% 13,8 0,1% 

- rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

- pozostałe rezerwy 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0% 20,6 0,2% 

- kredyty i poŜyczki 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

- inne zobowiązania długoterminowe (w tym 
umowy leasingu finansowego) 0,0 0,0% 20,6 0,2% 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 897,5 64,4% 8 185,9 87,6% 

- kredyty i poŜyczki 85,8 0,9% 530,8 5,7% 

- inne zobowiązania finansowe 20,6 0,2% 53,1 0,6% 

- z tytułu dostaw i usług 5 611,2 61,3% 7 380,6 79,0% 

- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 157,4 1,7% 112,6 1,2% 

- z tytułu wynagrodzeń 21,6 0,2% 92,1 1,0% 

- inne 0,9 0,0% 16,6 0,2% 

- fundusze specjalne 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 259,8 35,6% 1 124,3 12,0% 

 

2009  2008  2007 
Wyszczególnienie 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 385,5 100,0% 7 603,8 100,0% 7 035,0 100,0% 

I. Rezerwy na zobowiązania 259,4 2,8% 18,7 0,2% 31,6 0,4% 

- rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

7,6 0,1% 18,7 0,2% 31,6 0,4% 

- rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

0,0 0,0%   0,0%   0,0% 

- pozostałe rezerwy 251,8 2,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

II. Zobowiązania długoterminowe 1 841,1 19,6% 2 820,6 37,1% 5 821,9 82,8% 

- kredyty i poŜyczki 1 841,1 19,6% 2 772,8 36,5% 5 723,6 81,4% 

- inne zobowiązania długoterminowe (w tym 
umowy leasingu finansowego) 

0,0 0,0% 47,8 0,6% 98,3 1,4% 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 211,4 55,5% 4 618,7 60,7% 1 180,1 16,8% 

- kredyty i poŜyczki 140,9 1,5% 820,2 10,8% 0,0 0,0% 

- inne zobowiązania finansowe 51,9 0,6% 49,1 0,6% 42,6 0,6% 

- z tytułu dostaw i usług 4 891,7 52,1% 3 573,0 47,0% 821,6 11,7% 

- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 

72,2 0,8% 95,8 1,3% 237,0 3,4% 
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- z tytułu wynagrodzeń 52,6 0,6% 76,8 1,0% 71,0 1,0% 

- inne 2,1 0,0% 3,7 0,0% 8,0 0,1% 

- fundusze specjalne 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 073,7 22,1% 145,8 1,9% 1,4 0,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych i śródrocznych informacji finansowych Emitenta oraz danych 
Emitenta. 

Podstawowe wskaźniki obrazujące przedstawioną powyŜej strukturę kapitału oraz zadłuŜenia Emitenta zaprezentowano 
w poniŜszej tabeli: 

Tabela: Wskaźniki struktury kapitału i zadłuŜenia na koniec lat 2007 – 2009 oraz na koniec I półrocza 2009 – 2010 r. 

Wyszczególnienie I półrocze 2010 I półrocze 2009  

Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia 22,6% 39,3% 

Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego 34,8% 71,3% 

Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego 0,0% 0,1% 

Wskaźnik zadłuŜenia krótkoterminowego 22,6% 39,2% 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 104,4% 102,2% 

 

Wskaźniki zadłuŜenia 2009 2008 2007 

Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia 31,7% 51,8% 70,1% 

Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego 54,9% 109,9% 237,2% 

Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego 8,3% 19,6% 58,3% 

Wskaźnik zadłuŜenia krótkoterminowego 23,4% 32,1% 11,8% 

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym 105,5% 86,5% 116,3% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie historycznych i śródrocznych informacji finansowych Emitenta 

Metodologia obliczenia wskaźników: 

Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia – zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / aktywa ogółem 
Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego – zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe / kapitały 
własne 
Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego – zobowiązania długoterminowe / aktywa ogółem 
Wskaźnik zadłuŜenia krótkoterminowego – zobowiązania krótkoterminowe / aktywa ogółem 
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym – kapitał własny + zobowiązania długoterminowe / aktywa 
trwałe 

Zaprezentowane w powyŜszych tabelach wskaźniki zadłuŜenia są odzwierciedleniem struktury finansowania Emitenta 
przedstawionej powyŜej. Widoczny jest systematyczny spadek wskaźników zadłuŜenia z uwagi na odbudowę kapitałów 
własnych Emitenta. Ponadto w omawianym okresie widoczna jest zmiana sposobu zewnętrznego finansowania Emitenta – z 
długoterminowej poŜyczki od podmiotu dominującego na krótkoterminowy kredyt bankowy. Obrazuje to spadek wskaźnika 
zadłuŜenia krótkoterminowego do 8,3% oraz wzrost wskaźnika zadłuŜenia krótkoterminowego do 23,4% w 2009 r. (w 2007 
odpowiednio: 58,3% oraz 11,8%). 
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10.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pienięŜnych Emitenta 
Przepływy pienięŜne Emitenta w okresach objętych historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi przedstawia 
poniŜsza tabela: 

Tabela: Przepływy pienięŜne Emitenta za lata 2007 – 2009 oraz za I półrocze 2009 – 2010 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie  I półrocze 2010 I półrocze 2009  

Przepływ środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 5 515,2 3 286,9 

Wynik finansowy brutto 5 113,7 5 284,9 

Korekty razem 401,5 -1 998,0 

W tym: amortyzacja 1 230,9 486,2 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
inwestycyjnej -3 646,2 -950,1 

Wpływy 0,0 0,0 

Wydatki -3 646,2 -950,1 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej -1 837,3 -2 336,0 

Wpływy 85,8 670,8 

Wydatki -1 923,1 -3 006,8 

Przepływy pienięŜne netto razem 31,7 0,8 

Środki pienięŜne na początku roku obrotowego 317,1 10,2 

Środki pienięŜne na koniec okresu 348,8 11,1 

 

Wyszczególnienie  2009 2008 2007 

Przepływ środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 5 953,6 6 636,9 2 176,9 

Wynik finansowy brutto 7 209,8 3 722,4 2 390,7 

Korekty razem -1 256,2 2 914,6 -213,8 

W tym: amortyzacja 1 156,6 959,7 1 099,8 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
inwestycyjnej 

-4 196,2 -4 355,0 -2 083,4 

Wpływy 0,0 6,9 -7,7 

Wydatki -4 196,2 -4 361,9 -2 075,7 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej -1 450,5 -2 370,4 -90,6 

Wpływy 2 133,3 2 100,2 40,0 

Wydatki -3 583,8 -4 470,6 -130,6 

Przepływy pienięŜne netto razem 306,9 -88,5 2,9 

Środki pienięŜne na początku roku obrotowego 10,2 98,7 95,8 

Środki pienięŜne na koniec okresu 317,1 10,2 98,7 

Źródło: Śródroczne i historyczne informacje finansowe Emitenta 

W 2007 r. Emitent osiągnął dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 2 176,9 tys. zł Zysk brutto został 
skorygowany w dół o kwotę 213,8 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały dodatni wpływ na przepływy z działalności 
operacyjnej były: amortyzacja (w wysokości 1 099,8 tys. zł) oraz odsetki w kwocie 110,9 tys. zł (spłata odsetek od poŜyczek 
od podmiotów powiązanych). Z kolei największy ujemny wpływ na przepływy w tym segmencie miało zmniejszenie stanu 
zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem poŜyczek i kredytów) w kwocie 789,5 tys. zł oraz zwiększenie stanu naleŜności 
o 293,2 tys. zł. Działalność inwestycyjna Emitenta w 2007 r. spowodowała wypływ gotówki w wysokości 2 083,4 tys. zł - 
poniesione zostały wydatki w wysokości 2 075,7 tys. zł z tytułu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i 
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prawne, obejmujących m.in. zakup licencji filmowych o ograniczonym okresie uŜytkowania za 1 064,3 tys. zł, wytworzenie 
licencji bez ograniczeń czasowych za 827,7 tys. zł oraz sprzętu komputerowego i audio-wizualnego za 127,0 tys. zł i auta 
osobowego za 160,6 tys. zł. W wyniku działalności finansowej środki pienięŜne zmniejszyły się o kwotę 90,6 tys. zł, przede 
wszystkim z tytułu płatności odsetek (110,9 tys. zł) oraz płatności z tytułu umów leasingu finansowego (19,7 tys. zł). 

W 2008 r. Emitent osiągnął dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 6 639,9 tys. zł Zysk brutto został 
skorygowany w górę o kwotę 2 914,6 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały dodatni wpływ na przepływy z działalności 
operacyjnej były: zwiększenie stanu zobowiązań z wyjątkiem poŜyczek i kredytów (2 756,2 tys. zł), amortyzacja (w wysokości 
956,7 tys. zł) oraz inne korekty (182,4 tys. zł). Z kolei największy ujemny wpływ na przepływy w tym segmencie miało 
zwiększenie stanu naleŜności w kwocie 556,5 tys. zł oraz zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w kwocie 385,6 tys. zł. 
Działalność inwestycyjna Emitenta w 2008 r. spowodowała wypływ gotówki w wysokości 4 355,0 tys. zł - poniesione zostały 
wydatki w wysokości 4 361,9 tys. zł z tytułu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 
obejmujących m.in. zakup pakietu licencji filmowych z prawami do dalszej dystrybucji za 2 980 tys. zł, licencji filmowych za 
242,0 tys. zł, licencji filmowe bez ograniczeń czasowych za kwotę 653,4 tys. zł, oprogramowanie komputerowe za 94,8 tys. zł 
oraz urządzeń technicznych i maszyny za 257,9 tys. zł (w tym: serwer i macierze do produkcji materiałów emisyjnych kanału 
za kwotę 122,1 tys. zł, sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny i wyposaŜenie za 91,2 tys. zł). W wyniku działalności 
finansowej środki pienięŜne zmniejszyły się o kwotę 2 370,4 tys. zł. Na wpływy złoŜyło się zaciągnięcie poŜyczek i kredytów 
w łącznej kwocie 2 100,2 tys. zł. Z kolei wypływ środków pienięŜnych spowodowany był przede wszystkim spłatą poŜyczek w 
kwocie 4 386,8 tys. zł. 

W 2009 r. Emitent osiągnął dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 5 953,6 tys. zł Zysk brutto został 
zmniejszony o kwotę (1 256,2) tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały dodatni wpływ na przepływy z działalności 
operacyjnej były: zwiększenie stanu zobowiązań z wyjątkiem poŜyczek i kredytów (w wysokości 3 197,1 tys. zł), amortyzacja 
(w wysokości 1 156,6 tys. zł) oraz zwiększenie stanu rezerw w kwocie 251,7 tys. zł. Zwiększenie stanu zobowiązań 
i równoczesne zmniejszenie stanu poŜyczek od podmiotów powiązanych wynikało z umów zawartych w dniu 14 maja 2009 
r.: wierzytelności z tytułu poŜyczek od SPI Video sp. z o.o. oraz SPI International Polska sp. z o.o. zostały przeniesione na 
podmiot zewnętrzny Cinephil France S.A. (szczegółowy opis tych umów znajduje się w punkcie III.22 Prospektu). Z kolei 
największy ujemny wpływ na przepływy w tym segmencie miało zwiększenie stanu naleŜności o 4 170,9 tys. zł, pozostałe 
korekty w kwocie 206,8 tys. zł (podatek odroczony 153,3 tys. zł) oraz zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych o 607,9 tys. 
zł. Działalność inwestycyjna Emitenta w 2009 r. spowodowała wypływ gotówki w wysokości 4 196,2 tys. zł - poniesione 
zostały wydatki w wysokości 4 196,2 tys. zł z tytułu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, 
obejmujących m.in. zakup licencji o ograniczonym okresie uŜytkowania na filmy fabularne za 1 912,1 tys. zł, licencji na 
potrzeby wydawnictwa DVD za 107,5 tys. zł, licencji filmowych bez ograniczeń czasowych za 613,7 tys. zł, oprogramowania 
komputerowego za kwotę 101,6 tys. zł oraz sprzęt komputerowy o wartości 530,2 tys. zł i urządzenia na potrzeby dystrybucji 
programów z rodziny FilmBox za 207,0 tys. zł. W wyniku działalności finansowej środki pienięŜne zmniejszyły się o kwotę 
1 450,5 tys. zł. Na zwiększenie środków pienięŜnych złoŜyło się zaciągnięcie poŜyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 989,0 
tys. zł oraz pozostałe wpływy (dotację z Filmoteki Narodowej oraz z PISF i Narodowego Centrum Kultury) w wysokości 144,3 
tys. zł. Z kolei wypływ środków pienięŜnych spowodowany był przede wszystkim zmniejszeniem stanu kredytów i poŜyczek w 
kwocie 3 488,1 tys. zł oraz płatnościami z tytułu odsetek i umów leasingu finansowego.  

W I półroczu 2010 r. Emitent osiągnął dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 5 515,2 tys. zł Zysk brutto 
został zwiększony o kwotę 401,5 tys. zł. Głównymi czynnikami, które miały dodatni wpływ na przepływy z działalności 
operacyjnej były: zwiększenie stanu zobowiązań z wyjątkiem poŜyczek i kredytów (w wysokości 1 958,8 tys. zł), amortyzacja 
(w wysokości 1 230,9 tys. zł) oraz zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w kwocie 210,9 tys. zł. Z kolei największy 
ujemny wpływ na przepływy w tym segmencie miało zwiększenie stanu naleŜności o 1 735,2 tys. zł oraz stanu rezerw o 
249,5 tys. zł. Działalność inwestycyjna Emitenta w I połowie 2010 r. spowodowała wypływ gotówki w wysokości 3 646,2 tys. 
zł - poniesione zostały wydatki w wysokości 2 000 tys. zł z tytułu zakupu pakietu akcji Stopklatka S.A. oraz w kwocie 1 646,2 
tys. zł z tytułu inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (obejmujących m.in. zakup licencji o 
ograniczonym okresie uŜytkowania za 281,6 tys. zł, licencji filmowych bez ograniczeń czasowych za 284,6 tys. zł, 
oprogramowania komputerowego za kwotę 247,8 tys. zł, sfinansowanie produkcji filmu Hanoi – Warszawa za 188,5 tys. zł 
oraz urządzeń, w tym sprzętu komputerowego, łącznie za 337,9 tys. zł a takŜe auta cięŜarowego za 143,9 tys. zł i adaptacja 
pomieszczeń w siedzibie Emitenta za 109,6 tys. zł). W wyniku działalności finansowej środki pienięŜne zmniejszyły się 
o kwotę 1 837,3 tys. zł. Na zwiększenie środków pienięŜnych złoŜyło się zaciągnięcie poŜyczek i kredytów w łącznej kwocie 
85,8 tys. zł. Z kolei wypływ środków pienięŜnych spowodowany był przede wszystkim spłatą kredytów i poŜyczek w kwocie 
1 828,3 tys. zł oraz płatnościami z tytułu odsetek (67,5 tys. zł) i umów leasingu finansowego (27,2 tys. zł). 
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10.3 Analiza płynności finansowej Emitenta 
W poniŜszej tabeli przedstawiono wskaźniki płynności finansowej Emitenta w okresie objętym historycznymi i śródrocznymi 
informacjami finansowymi: 

Tabela: Wskaźniki płynności Emitenta na koniec lat 2007 – 2009 oraz na koniec I półrocza 2009 – 2010 r. 

Wyszczególnienie I półrocze 2010 I półrocze 2009  

Wskaźnik płynności bieŜącej 1,08 1,03 

Wskaźnik przyspieszonej płynności 0,99 0,92 

Wskaźnik płynności środków pienięŜnych 0,04 0,00 

 

Wskaźniki zadłuŜenia 2009 2008 2007 

Wskaźnik płynności bieŜącej 1,10 0,69 2,07 

Wskaźnik przyspieszonej płynności 0,96 0,58 1,96 

Wskaźnik płynności środków pienięŜnych 0,04 0,00 0,08 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych i historycznych informacji finansowych Emitenta 

Metodologia obliczenia wskaźników: 

Wskaźnik płynności bieŜącej – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik przyspieszonej płynności – (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / 
zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności środków pienięŜnych – środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne / zobowiązania krótkoterminowe 

Jak wynika z powyŜszych tabel wskaźniki płynności Emitenta w 2008 r. i 2009 r. kształtowały się na stosunkowo niskim 
poziomie. W 2007 r. dzięki pozyskaniu znacznych środków finansowych w drodze poŜyczki, płynność Emitenta prezentowała 
się znacznie lepiej.  

Emitent utrzymuje wolne środki pienięŜne przede wszystkim w walucie polskiej.  

Emitent nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. 

 

Strukturę aktywów obrotowych Emitenta przedstawia kolejna tabela: 

Tabela: Wartość i struktura aktywów obrotowych na koniec lat 2007 – 2009 oraz na koniec I półrocza 2009 – 2010 r. 

30.06.2010 r.  30.06.2009 r.  
Wyszczególnienie 

tys. zł % tys. zł % 

Zapasy 64 0,7% 138 1,4% 

NaleŜności krótkoterminowe 8 672 87,8% 8 575 89,7% 

Inwestycje krótkoterminowe 349 3,5% 11 0,1% 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 795 8,0% 837 8,8% 

Razem aktywa obrotowe 9 880 100,0% 9 562 100,0% 
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2009  2008  2007 
Wyszczególnienie 

tys. zł % tys. zł % tys. zł % 

Zapasy 41 0,5% 102 3,1% 111 4,5% 

NaleŜności krótkoterminowe 6 946 83,6% 2 775 84,5% 2 219 90,9% 

Inwestycje krótkoterminowe  317 3,8% 10 0,3% 99 4,0% 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 005 12,1% 397 12,1% 12 0,5% 

Razem aktywa obrotowe 8 309 100,0% 3 284 100,0% 2 440 100,0% 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych i historycznych informacji finansowych Emitenta 

Aktywa obrotowe Emitent na koniec 2007 r. miały wartość 2 440 tys. zł. Ich głównymi składnikami były naleŜności z tytułu 
dostaw i usług.  

Podobnie na koniec 2008 r. główną część aktywów obrotowych (84,5%) stanowiły naleŜności z tytułu dostaw i usług 
w kwocie 2 775 tys. zł. 

W roku 2009 widoczny był wyraźny wzrost poziomu naleŜności i rozliczeń międzyokresowych, który wynikał z rozwoju 
działalności operacyjnej. Na koniec 2009 r. naleŜności krótkoterminowe miały wartość 6 946 tys. zł i stanowiły 83,6% 
aktywów obrotowych, zaś krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ( z tytułu licencji filmowych pozostających do 
wykorzystania w przyszłych okresach rozliczeniowych) wyniosły 1 005 tys. zł (12,1% wartości aktywów obrotowych).  

W I półroczu 2010 r., wraz z dalszym wzrostem skali działalności, naleŜności i rozliczenia międzyokresowe wzrosły do kwoty 
9 880 tys. zł. NaleŜności krótkoterminowe stanowiły 83,6% aktywów obrotowych, zaś rozliczenia międzyokresowe – 8,0%. 

10.4 Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania 
Emitenta 

W okresie historycznych oraz śródrocznych informacji finansowych Emitent finansował swoją działalność kapitałem własnym, 
uzupełnionym handlowymi zobowiązaniami krótkoterminowymi oraz poŜyczką i kredytem, które wspierały finansowanie 
majątku obrotowego. Na koniec I półrocza 2010 r oraz 2009 roku struktura finansowania przedstawiała się jak wskazano na 
wykresach poniŜej. 

Wykres. Struktura finansowania Emitenta na dzień 31 grudnia 2009 roku  

 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta 
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Wykres: Struktura finansowania Emitenta na dzień 30 czerwca 2010 roku 

 

Źródło: Obliczenia Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu struktura finansowania Emitenta nie uległa istotnym zmianom, poza: 

- zawarciem umowy kredytowania naleŜności zafakturowanych (kredyt „Zaliczka”) z dnia 20 sierpnia 2010 do kwoty 
2,0 mln zł (Bank Pekao S.A.), 

- zwiększeniem limitu kredytu w rachunku bieŜącym do 2 mln zł – aneks do umowy kredytu w rachunku bieŜącym 
z dnia 20 sierpnia 2010 r. (Bank Pekao S.A.), 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent korzysta z kredytu w rachunku bieŜącym oraz kredytu umoŜliwiającego 
wcześniejsze wpływy z wystawionych faktur (umowa kredytowania naleŜności zafakturowanych).  

W najbliŜszej przyszłości Emitent zamierza finansować zaplanowane inwestycje rzeczowe w pierwszej kolejności ze środków 
własnych, w tym z emisji akcji serii B. Emitent nie wyklucza równieŜ uzupełniająco finansowania inwestycji ze środków 
zewnętrznych (m.in. kredyty bankowe i leasing).  

Finansując bieŜącą działalność operacyjną Emitent zamierza w dalszym ciągu korzystać z bieŜących kredytów 
krótkoterminowych. 

10.5 Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu 
zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio 
lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta 

Nie występują ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć istotny wpływ na 
działalność operacyjną Emitenta.  

Na dzień 31 grudnia 2009 r. środki pienięŜne w kwocie 253 tys. zł podlegały ograniczeniom w dysponowaniu z tytułu 
zabezpieczenia płatności najmu lokalu przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie na podstawie zawartej umowy najmu z dnia 13 
lipca 2009 między Kino Polska TV Sp. z o.o. a Netia S.A. 

Na dzień 30 czerwca 2010 r. środki pienięŜne w kwocie 325 tys. zł podlegały ograniczeniom w dysponowaniu z tytułu 
zabezpieczenia płatności najmu lokalu przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie na rzecz Netia oraz umowy najmu dodatkowej 
powierzchni przy ul. Cybernetyki 7 na rzecz Wola Info S.A. 

10.6 Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do 
zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych 
inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy 
zarządzające podjęły juŜ wiąŜące decyzje 

Emitent nie powziął wiąŜących zobowiązań co do planowanych nakładów inwestycyjnych. 

Emitent zakłada sfinansowanie planowanych nakładów inwestycyjnych ze środków własnych. Emitent nie wyklucza 
uzupełniająco finansowania zadań inwestycyjnych takŜe ze środków zewnętrznych (m.in. kredytów bankowych oraz 
leasingu). 
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11 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 
Emitent nie prowadzi działalności badawczo – rozwojowej.  

Emitent posiada 2 zarejestrowane znaki towarowe:  

a) znak towarowy słowno-graficzny „pl KINO POLSKA”, zarejestrowany pod numerem Z-272094 (decyzją z dnia 12 
września 2006 r.), 

b) znak towarowy słowny „zobacz siebie”, zarejestrowany pod numerem Z-277427 (decyzją z dnia 25 marca 2008 r.) 

 

Emitent nie posiada patentów. 

Emitent posiada szereg licencji, z których korzysta na podstawie stosownych umów. 

Tabela: Wartości niematerialne i prawne Emitenta na 31grudnia 2009 r. i 30 czerwca 2010 r. (tys. zł) 

Wartość netto 30 czerwca 2010 r. 31 grudnia 2009 r. 

Licencje o ograniczonym okresie uŜytkowania  5 272,8 5 757,4 

Licencje o nieograniczonym okresie uŜytkowania  6 887,3 6 602,7 

Inne wartości niematerialne i prawne  379,3 39,8 

Razem  12 539,4 12 399,8 

Źródło: Emitent 

Kategoria „Licencje o ograniczonym okresie uŜytkowania” obejmuje przede wszystkim licencje filmowe (róŜne gatunki filmów 
fabularnych, dokumentalnych, seriali, animacji dla dzieci i dla dorosłych, etiud, kina off, kina niezaleŜnego) i licencje na 
kabarety, wykorzystywane na podstawie krótko- oraz długo-terminowych umów z licencjodawcami.  

Kategoria „Licencje o nieograniczonym okresie uŜytkowania” obejmuje prawa autorskie do programów i elementów 
programu telewizyjnego, wyprodukowanych przez Emitenta na potrzeby programu Kino Polska. Do tych pierwszych naleŜą 
programy autorskie (np. wywiady, omówienia, felietony, reportaŜe z planu filmowego, informacje, konkursy dla widzów), 
dotyczące polskiego filmu. Elementy programu telewizyjnego to przede wszystkim zwiastuny filmów (Emitent produkuje 
zazwyczaj 30 sekundowy zwiastun do kaŜdego filmu, jaki pozyskał do emisji w Kino Polska, w tym do seriali i animacji), 
wszelkie elementy nawigacji i autopromocji (menu programu, zapowiedzi dzienne, tygodniowe, zapowiedzi do cykli 
tematycznych i pasm programowych itp.). 

Kategoria „Inne wartości niematerialne i prawne” mieści standardowe i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, 
wykorzystywane przez Emitenta. 

Licencje o ograniczonym okresie uŜytkowania – umowy licencyjne 

Emitent jest stroną kilkudziesięciu umów licencyjnych, które na czas określony od miesiąca do kilku (lub sporadycznie 
kilkudziesięciu) lat uprawniają go do emisji lub teŜ emisji i dalszej dystrybucji filmów w telewizji płatnej, jak teŜ umów 
uprawniających do dystrybucji filmów w usłudze video on demand, jak teŜ umów uprawniających do wydawania filmów na 
nośniku DVD. 

Większość umów zawartych przez Emitenta to umowy licencyjne uprawniające do emisji filmu (kilku filmów) w programie 
telewizyjnym Kino Polska. Głównymi licencjodawcami Emitenta są w tym przypadku podmioty dysponujące prawami do 
filmów spełniających wymogi profilu programu Kino Polska, tj. filmów polskich lub powstałych z udziałem polskich twórców i / 
lub aktorów. Głównymi licencjodawcami Emitenta są wobec powyŜszego Telewizja Polska S.A., Studia Filmowe (KADR, 
KRONIKA, OKO, Perspektywa, TOR), Filmoteka Narodowa, Studio Filmów Rysunkowych, Studio Miniatur Filmowych, 
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Wytwórnia Filmowa Czołówka, 
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Państwowa WyŜsza Szkoła Filmu Teatru i Telewizji w Łodzi, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
oraz producenci niezaleŜni. 

Warunki szczegółowe licencji obejmują m.in. takie ustalenia jak: opłatę licencyjną, terytorium i okres obowiązywania licencji 
od – do, liczbę emisji (w tym uprawnionych powtórek filmu w określonym czasie), wyłączność / niewyłączność, wersję 
językową, przeznaczenie do programów telewizyjnych kodowanych lub niekodowanych. Umowy przewidują moŜliwość 
wykorzystania fragmentów filmu w celu jego promocji (zazwyczaj do 4 minut, zwiastuny Emitenta zazwyczaj trwają 30 
sekund). Umowy przewidują lub nie prawo do przerywania filmów reklamami (przy czym Emitent w programie Kino Polska 
nie przerywa filmów reklamami). Koszt wykonania kopii emisyjnych obciąŜa Emitenta.  

Katalog obowiązujących umów (i tytułów do dyspozycji Emitenta) zmienia się dynamicznie w zaleŜności od potrzeb 
zgłaszanych przez dyrektora programowego oraz efektów / postępów negocjacji kolejnych umów licencyjnych. Zazwyczaj są 
to licencje na okres roku, na kilka – kilkanaście emisji z powtórzeniami, ale na potrzeby programu kupowane są teŜ licencje 
na jeden – kilka miesięcy uŜytkowania tytułu filmowego. Przykładowy przekrój gatunków filmowych, na które Emitent 
posiadał licencje tego typu na koniec roku 2009 i koniec pierwszego półrocza 2010 r. przedstawia tabela: 

Tabela: Podsumowanie licencji na polu emisji telewizyjnym – główne kategorie (w sztukach) 

kategoria 30.06.2010 31.12.2009 

film fabularny 99 120 

serial* 122 358 

film dokumentalny 80 280 

film fabularny telewizyjny 45 32 

film animowany** 502 543 

etiuda szkolna 47 61 

film offowy / niezaleŜny 141 138 

rozrywkowy 24 49 

razem  1 060 1 581 

* na pojedynczy tytuł serialu składa się szereg licencji na poszczególne odcinki tegoŜ serialu  

** dla dzieci (bajki) oraz dla dorosłych, na pojedynczy tytuł bajki często składa się szereg licencji na poszczególne odcinki  

Źródło: Emitent 

Wartość inwestycji w ww. licencje emisyjne rozliczana jest w bieŜące koszty wytworzenia, zaś część przypadająca na 
przyszłe okresy rozliczeniowe wykazywana jest jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.  

 

Licencje o ograniczonym okresie uŜytkowania – umowy dystrybucyjne 

Emitent jest stroną dwóch głównych umów dystrybucyjnych, obejmujących katalog 181 polskich filmów, w tym tak znanych 
jak m.in.: Stawka większa niŜ Ŝycie, Czterej pancerni i pies, Vabank I i II, Seksmisja, Wielki Szu, Faraon, Kanał, Popiół i 
diament, Noce i dnie, Kingsajz. 

Umowy dystrybucyjne, oprócz zapisów regulujących warunki emisji filmów w programie Emitenta, określają zasady 
dystrybucji praw do emisji, w tym terytorium, odpłatność oraz pola eksploatacji. 

Umowa ze Studiem Filmowym Kadr: Emitent wszedł w prawa i obowiązki Kino Polska Dystrybucja Sp. z o.o. na podstawie 
stosownej umowy cesji praw i obowiązków z 3 kwietnia 2008 r., dotyczącej umowy licencyjnej z dnia 1 września 2006 r. ze 
Studiem Filmowym Kadr wraz z wszystkimi aneksami. Umowa zawarta została na czas określony do 19 grudnia 2016 roku. 
Umowa licencyjna obejmuje katalog 120 filmów fabularnych na polu emisji telewizyjnym, VoD oraz innych. 

Umowa ze Studiem Filmowym OKO: Emitent wszedł w prawa i obowiązki Kino Polska Dystrybucja Sp. z o.o. na podstawie 
stosownej umowy cesji praw i obowiązków z 3 kwietnia 2008 r., dotyczącej umowy licencyjnej z dnia 1 września 2006 r. ze 
Studiem Filmowym Kadr wraz z wszystkimi aneksami. Umowa zawarta została na czas określony do 30 kwietnia 2014 roku. 
Umowa licencyjna pierwotnie obejmowała katalog 44 filmów fabularnych na polu emisji telewizyjnym, DVD, VoD oraz innych. 
Na mocy aneksu z dnia 8 lutego 2010 r. katalog został poszerzony o dodatkowe 17 filmów fabularnych, na czas określony do 
2016 roku.  

Emitent jest stroną umowy z Cinephil France S.A.S., opiewającej na filmy na polu emisji VoD. Na 30 czerwca 2010 r. Emitent 
posiadał na polu emisji video on demand licencje na 490 tytułów filmów zagranicznych, w tym 485 filmów fabularnych (wśród 
nich znajdują się m.in. Asterix na olimpiadzie, Sin City, Coco Chanel, Zapaśnik, Transporter 3). 
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Emitent jest stroną umów z podmiotami niepowiązanymi, uprawniających do wydawania (na 30 czerwca 2010 r.) w sumie 49 
tytułów filmów polskich na nośniku DVD, wśród nich znajdują się filmy wydane w pakietach (boxach) pod marką 
Wydawnictwa Kino Polska TV: Pan Kleks i Pan Samochodzik oraz pakiety autorskie reŜyserów, m.in.: Jerzego 
Skolimowskiego, Krzysztofa Zanussiego, Tadeusza Konwickiego, Agnieszki Holland, Wojciecha Marczewskiego, Piotra 
Szulkina (3-4 filmy w kaŜdym z pakietów). 

Inwestycje w ww. licencje wykazywane są w pozycji wartości niematerialne i prawne w bilansie Emitenta. 

Umowy licencyjne z podmiotami powiązanymi opisane zostały w punkcie 19 Części III Prospektu, umowa z Cinephil France 
S.A. jest opisana w punkcie 6.5 części III Prospektu. 

Inne wartości niematerialne i prawne  

Emitent posiada licencje na uŜytkowane oprogramowanie komputerowe, w tym a) standardowe systemy operacyjne 
i oprogramowanie biurowe, księgowe oraz b) specjalistyczne oprogramowanie do produkcji i nadawania programu 
telewizyjnego. NajwaŜniejsze licencje na oprogramowanie komputerowe uŜytkowane przez Emitenta przedstawione zostały 
w tabeli poniŜej. 

Tabela. NajwaŜniejsze licencje na oprogramowanie komputerowe 

licencjodawca przedmiot licencji 

Dagma Sp. z o.o. Programy antywirusowe 

Komputronik S.A. Systemy operacyjne 

Logoland W. Kamiński Programy antywirusowe 

Sage Sp. z o.o. Oprogramowania finansowo - księgowe 

Sad Sp. z o.o. Systemy operacyjne, programy montaŜowe, programy dźwiękowe, programy graficzne,  

SPI International Inc. Program obsługi licencji filmowych oraz tworzenia ramówek filmowych 

Studiotech Poland Sp. z o.o. Oprogramowanie serwerów emisyjnych 

Źródło: Emitent 

12 INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1 Informacje o istotnych tendencjach w produkcji, sprzedaŜy, zapasach 
oraz kosztach i cenach sprzedaŜy 

W okresie od zakończenia 2009 r. widoczny jest wyraźny wzrost przychodów ze sprzedaŜy Emitenta, spowodowany przede 
wszystkim zwiększeniem przychodów z tytułu dystrybucji pakietu programów FilmBox Premium oraz przychodów ze 
sprzedaŜy czasu reklamowego. W okresie I półrocza 2010 r. wyniosły one 23 012 tys. zł, co oznacza przyrost w stosunku do 
przychodów za ten sam okres 2009 r. o 33,5%. Największą dynamika charakteryzowały się przychody ze sprzedaŜy czasu 
reklamowego, które wzrosły o 148,4% i po pierwszym półroczu były nieznacznie wyŜsze niŜ za cały rok 2009.  

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w pierwszym półroczu 2010 r. wyniosły 13 363 tys. zł i były o 41,2% 
wyŜsze niŜ w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tempo wzrostu tych kosztów było więc nieco wyŜsze niŜ tempo 
wzrostu przychodów ze sprzedaŜy. Jest to efekt ponoszenia kosztów uruchamiania kolejnych produktów, m.in. produkcji 
programów z rodziny FilmBox na inne niŜ Polska terytoria nadawania oraz przygotowania do produkcji i dystrybucji trzech 
kolejnych programów z rodziny FilmBox. 

Koszty sprzedaŜy po pierwszym półroczu 2010 r. były nieznacznie, o 14,3% wyŜsze niŜ w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. Koszty ogólnego zarządu w okresie I-VI 2010 r. były wyŜsze o 100,7% niŜ w takim samym okresie 
poprzedniego roku. Główną przyczyną tak znacznego wzrostu kosztów ogólnego zarządu były: koszty poniesione w związku 
z rozwiązaniem umowy najmu przy ul. Huculskiej 6 w Warszawie, koszty obsługi prawnej nowych produktów z rodziny 
FilmBox oraz wzrost kosztów związany ze zwiększeniem skali działalności. 

Produkty Emitenta (programy telewizyjne) charakteryzują się natychmiastową, ciągłą sprzedaŜą, stąd do zapasów wliczane 
są przede wszystkim nośniki pamięci, uŜywane do bieŜącej emisji i archiwizowania. Zapasy na koniec czerwca 2010 r. miały 
wartość 64 tys. zł i były wyŜsze o 58% niŜ na koniec 2009 r. 

Ceny produktów oferowanych przez Emitenta (rozumiane jako średni przychód z abonenta programu telewizyjnego 
w umowach z Operatorami) kształtowały się zgodnie z zapisami wynegocjowanych umów czasowych ( rocznych, trzyletnich).  
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W okresie od daty zakończenia ostatniego roku obrachunkowego do daty dokumentu rejestracyjnego nie wystąpiły istotne 
zmiany tendencji w sprzedaŜy, zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaŜy, za wyjątkiem zmian, wynikających z przejęcia 
kontroli nad spółką Stopklatka S.A. od 3 grudnia 2010 r. Wyniki szacunkowe Grupy Emitenta za 2010 r. zostały 
przedstawione w punkcie 13 Części III Prospektu. Opis Stopklatka S.A. znajduje się w punkcie 25 Części III Prospektu . 

12.2 Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych 
elementów, Ŝądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy 
Emitenta 

W opinii Emitenta poza tendencjami opisanymi w punkcie 12.1 Części III Prospektu oraz czynnikami ryzyka przedstawionymi 
w Części II - Czynniki Ryzyka, nie występują Ŝadne tendencje, niepewne elementy, Ŝądania, zobowiązania lub zdarzenia, 
które mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta do końca bieŜącego roku obrotowego. 

13 PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 

13.1 ZałoŜenia  
Sporządzając prognozę wyników  i wyniki szacunkowe Zarząd Emitenta wziął pod uwagę takie czynniki, jak: 

- poprzednie wyniki finansowe oraz strategię, 

- analizę rynku, w tym udział w rynku i pozycję konkurencyjną, 

- kształtowanie się zewnętrznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, 

- sytuację finansową i jej potencjalne zmiany, 

- wpływ transakcji nabycia. 

Prognoza wyniku finansowego i wyników szacunkowych Emitenta zostały sporządzone w sposób zapewniający ich 
porównywalność z historycznymi danymi finansowymi, tj. zgodnie z zasadami wynikającymi z Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości.  

Przyjęto załoŜenie, Ŝe w prognozowanym okresie Grupa Emitenta obejmować będzie Emitenta (konsolidacja metodą pełną) 
oraz od 3 grudnia 2010r. spółkę Stopklatka S.A. (konsolidacja metodą proporcjonalną). Polegała ona na sumowaniu 
poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej (w pełnej wysokości) z 66% wartości 
(proporcjonalną do udziałów posiadanych przez podmioty grupy kapitałowej na koniec 2010 r.) tych pozycji sprawozdań 
finansowych Stopklatka S.A. oraz dokonaniu wyłączeń: 

- naleŜności, zobowiązań i rozrachunków o podobnym charakterze pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Stopklatka S.A., 
przychodów i kosztów wynikających z operacji pomiędzy tymi podmiotami  

- zysków lub strat (zawartych w aktywach, które podlegają konsolidacji) wynikających z operacji pomiędzy Kino 
Polska S.A. a Stopklatka S.A.- w proporcji do 66% posiadanych udziałów.  

Ponadto Zarząd przygotowując prognozę i wyniki szacunkowe opierał się na poniŜszych załoŜeniach.  

ZałoŜenia niezaleŜne od Emitenta  

Otoczenie rynkowe, prawne i podatkowe nie ulegnie istotnym zmianom w stosunku do stanu obecnego.  

Sytuacja finansowa głównych odbiorców i kontrahentów nie ulegnie pogorszeniu.  

Nie wystąpią Ŝadne istotne zmiany na telewizyjnym rynku reklamowym, satelitarnym ani kablowym.  

W okresie prognozy popyt na usługi oferowane przez Emitenta będzie wzrastał ze względu na stopniową poprawę 
koniunktury gospodarczej.  

Nie wystąpią zdarzenia nadzwyczajne w sferze gospodarczej, które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na ograniczenie 
popytu na produkty Emitenta.  

Kurs EUR kształtować się będzie na średnim poziomie 4,10 zł w 2011 r. 

Inflacja kształtować się będzie na poziomie 3,4% w 2011 r. 

ZałoŜenia zaleŜne od Emitenta  
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Prognozę i wyniki szacunkowe sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta przy 
sporządzaniu historycznych sprawozdań finansowych.  

Wyniki szacunkowe za 2010r. zostały sporządzone w oparciu o dane rzeczywiste za 12 miesięcy 2010 r., które nie zostały 
jeszcze zbadane ani zaopiniowane przez biegłego rewidenta. 

Prognoza na 2011 r. została sporządzona na podstawie miesięcznych szacunków i przewidywań dotyczących całego 2011 r.  

ZałoŜono uzyskanie w 2011 r. wpływów z emisji Akcji serii B. 

ZałoŜono realizację strategii oraz celów emisji przedstawionych w punkcie 3.4 części IV Prospektu. 

Wartość przychodów Emitenta na 2011r. oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane historyczne oraz załoŜenie, ze wartość 
przychodów z działalności w kolejnych okresach zwiększać się będzie zgodnie z załoŜonym harmonogramem pozyskiwania 
nowych kontrahentów, waloryzacji i renegocjacji juŜ  istniejących umów.  

Prognozowany skokowy wzrost przychodów na 2011 r. będzie spowodowany: 

-  przejęciem kontroli nad Stopklatka SA od 3 grudnia 2010 r. (wg sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 
do 30 września 2010 r. spółka ta wypracowała 2 730,5 tys. zł przychodów i 308,8 tys. zł zysku netto), 

- uwzględnieniem umów produkcyjnych, telekomunikacyjnych i dystrybucyjnych podpisanych na dystrybucję 
programów z rodziny Filmbox.  

Wartość łącznych kosztów operacyjnych na 2011 r. oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane historyczne oraz 
szczegółowe załoŜenia wzrostu poszczególnych kategorii kosztowych wynikających ze wzrostu przychodów i zmiany ich 
struktury.  

Wartość kosztów amortyzacji na 2011 r. oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane historyczne.  

Wartość kosztów finansowych oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane historyczne oraz prognozę wykorzystania linii 
kredytowej w 2011 r. 
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13.2 Raport sporządzony przez niezaleŜnego biegłego rewidenta 
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13.3 Dane szacunkowe i prognoza wyników 
Tabela: Skonsolidowane dane szacunkowe za 2010 r. i prognoza wyników za 2011 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie: 2010 wyniki szacunkowe 2011 prognoza 

Przychody ze sprzedaŜy 50 555  84 804  

EBIT 11 020  15 490  

EBITDA 15 631  20 420  

Zysk netto 9 019  12 453  

Źródło: Emitent 

13.4  Oświadczenie co do aktualności innych prognoz 
Emitent nie publikował dotychczas prognozy wyników ani wyników szacunkowych.  

14 ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY 

ZARZĄDZAJĄCE WYśSZEGO SZCZEBLA 

14.1 Informacje o osobach wchodzących w skład organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych oraz o osobach zarządzających wyŜszego 
szczebla mających znaczenie dla zarządzania Spółką 

Zarząd Emitenta  

Organem zarządzającym Emitenta jest zarząd. 

W skład zarządu wchodzą: 

• Piotr Adam Reisch – Prezes zarządu  

• Bogusław Jan Kisielewski – Członek zarządu  

Emitent nie ustanowił prokurentów.  

Miejscem wykonywania obowiązków członków zarządu jest główne miejsce wykonywania działalności Emitenta tj. ul. 
Cybernetyki 7, Warszawa.  

Piotr Reisch 

Lat 44, studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła 
Główna Handlowa). W roku 1992 uzyskał tytuł BBA Ekonomia i Finanse (Bachelor of Bussines Administration) na City 
University of New York, Baruch College, a w roku 1995 na tym samym uniwersytecie tytuł MBA Ekonomia i Inwestycje. 
Producent i koproducent wielu filmów fabularnych i dokumentalnych.  

Pan Piotr Reisch nie prowadzi podstawowej działalności poza Emitentem, która miała by istotne znaczenie dla Emitenta, za 
wyjątkiem pełnienia funkcji prezesa zarządu SPI International Polska sp. z o.o. oraz prezesa zarządu SPI Film Studio sp. z 
o.o.  

Przebieg kariery zawodowej: 

2007 – obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska sp. z o.o.) - Prezes Zarządu 

2004 – obecnie Wytwórnia Pozytywna – Producent, właściciel  

2001 – obecnie Producent i koproducent filmów fabularnych i dokumentalnych1999 – obecnie SPI International Polska Sp. 
z o.o. - Prezes Zarządu 

1997 – 1998 New Films International Nowy Jork , USA - Dyrektor d/s sprzedaŜy międzynarodowej 

1994 – 1997 Super Express Nowy Jork , USA - Redaktor Naczelny, Szef działu amerykańskiego 

 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  105 

Pan Piotr Reisch pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub 

nadzorczych w następujących spółkach: 

2010 – obecnie Help Film Slovakia s.r.o – Członek Zarządu  

2010 – obecnie Stopklatka S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

2008 – 2009 Władcy GadŜetów sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

2007- obecnie SPI Film Studio sp. o.o. – Prezes Zarządu  

2007 – obecnie „Kino Polska TV” S.A. (wcześniej Kino Polska sp. z o.o.) - Prezes Zarządu 

2006 – 2008 Guris Bois sp. z o.o. – Członek Zarządu 

2005 – obecnie Fundacja Przyjaciele Misia sp. z .o.o. – Prezes Zarządu  

2002 – 2008 Luna sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

2001 – 2009 SPI VIDEO sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – Prezes Zarządu  

1999 – obecnie SPI International Polska Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

Oprócz wyŜej wskazanych Pan Piotr Reisch nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 

Pan Piotr Reisch jest lub był  w ciągu ostatnich pięciu lat  wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek kapitałowych: 

2008 – 2009 Władcy GadŜetów sp. z o.o.  

2007– obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska sp. z o.o.)  

2005 – 2008 Guris Bois Sp. z o.o.  

2002 – obecnie SPI International Polska Sp. z o.o. 

Oprócz wyŜej wskazanych Pan Piotr Reisch nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach 
kapitałowych lub osobowych.  

Według złoŜonego oświadczenia Pan Piotr Reisch: (i) nie jest spokrewniony z Ŝadnym członkiem zarządu lub rady 
nadzorczej Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji 
członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyŜszego szczebla w podmiotach, 
które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, z wyjątkiem spółki SPI 
Video sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (data ogłoszenia upadłości: 23 października 2009 r.) oraz Luna Sp. z o.o. w 
upadłości (data ogłoszenia upadłości: 23 września 2008 r.). Przyczyną upadłości SPI Video sp. z o.o. w upadłości układowej 
było wypowiedzenie umów licencyjnych przez licencjodawcę zagranicznego co stanowiło podstawę działalności spółki. 
Ogłoszenie upadłości Luna sp. z o.o. spowodowane było nieprzedłuŜeniem umowy dzierŜawy budynku na cele kina, w 
związku z innymi planami wynajmującego co do zagospodarowania budynku w którym znajdowało się Kino Luna, (iv) nie był 
podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych), za wyjątkiem postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w Piasecznie w sprawie z art. 
90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) ze zm.) o samowolę budowlaną. 
Sprawa na dzień Zatwierdzenia prospektu nie zakończyła się jeszcze prawomocnym wyrokiem, (v) nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub 
zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 
Przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy toczy się postępowanie na podstawie art. 373 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361). 

 

Bogusław Kisielewski  

Lat 43, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Pan Bogusław Kisielewski nie prowadzi 
podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 

Przebieg kariery zawodowej: 

2007 – obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska sp. z o.o.) - Członek Zarządu/Dyrektor Generalny 

2006 – 2010 ESDOR Bogusław Kisielewski – jednoosobowa działalność gospodarcza 

2006 – 2007 Pellet Art. Sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy 
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2005 – obecnie Dores Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

2001 Modena Projekt sp. z o.o. - Członek Zarządu 

2000 - 2005 ZPO Modena S.A (po zmianie nazwy: Kraszewskiego 21 SA) - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny 
i Finansowy 

1998 – 2000 Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansowy 

1995 – 1998 BMJ Management sp. z o.o. - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 

1995 Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A. - Makler 

Pan Bogusław Kisielewski pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub 
nadzorczych w następujących spółkach: 

2010 – obecnie Stopklatka S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2007 – obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska sp. z o.o.) - Członek Zarządu  

2005 – obecnie Dores Sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

2004 – 2006 Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

2000 – 2005 ZPO Modena S.A (po zmianie nazwy Kraszewskiego 21 SA) – Członek Zarządu  

Oprócz wyŜej wskazanych pan Bogusław Kisielewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 

Pan Bogusław Kisielewski jest lub był  w ciągu ostatnich pięciu lat  wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek 
kapitałowych: 

2005 – obecnie Dores Sp. z o.o. 

2007 Pratos Sp. z o.o. 

Oprócz wyŜej wskazanych pan Bogusław Kisielewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w 
spółkach kapitałowych lub osobowych.  

Według złoŜonego oświadczenia pan Bogusław Kisielewski (i) nie jest spokrewniony z Ŝadnym członkiem zarządu lub rady 
nadzorczej Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji 
członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyŜszego szczebla w podmiotach, 
które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, (iv) nie był podmiotem 
oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych), (v) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

Rada Nadzorcza Emitenta 

Organem nadzorczym Emitenta jest rada nadzorcza. 

W skład rady nadzorczej wchodzą: 

• Loni Farhi - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

• Stacey Sobel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

• Piotr Robert Skrzyp - Członek Rady Nadzorczej 

• Witold Antoni Adamek - Członek Rady Nadzorczej 

• Krzysztof Seweryn Szymański - Członek Rady Nadzorczej 

 

Loni Farhi 

Lat 54, Członek British Academy of Film and Television Arts-East Coast. Od wielu lat pracuje w branŜy filmowej. Pan Loni 
Farhi nie prowadzi podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem 
zasiadania w organach zarządczych SPI International INC., SPI TV Ltd., SPI UK Ltd.  
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Przebieg kariery zawodowej  

1990 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Prezes Zarządu  

1989 – 1991 SPI INC. – załoŜyciel, CEO  

1987 – 1989 Ans International - Managing Partner 

1978 – 1985 Eskimo Yunleri A.S.  

• 1978-1980 - Sales Manager 

• 1980- 1983 - Production Manager 

• 1983-1985 - General Manager 

Pan Loni Farhi pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych w 
następujących spółkach: 

2010 - obecnie SPI UK Ltd. – Członek Zarządu  

2009 – 2010 SPI TV Ltd. – Członek Zarządu  

1990 – obecnie SPI International INC. – Prezes Zarządu 

Oprócz wyŜej wskazanych pan Loni Farhi nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 

Pan Loni Farhi jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i kapitałowych: 

2009 – obecnie - SPI UK Ltd.  

1990 – obecnie - SPI International INC. 

Oprócz wyŜej wskazanych pan Loni Farhi nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach 
kapitałowych lub osobowych.  

Według złoŜonego oświadczenia pan Loni Farhi (i) nie jest spokrewniony z Ŝadnym członkiem zarządu lub rady nadzorczej 
Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów 
administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyŜszego szczebla w podmiotach, które znalazły się 
w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, (iv) nie był podmiotem oficjalnych oskarŜeń 
publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), (v) nie 
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie 
poprzednich pięciu lat. 

 

Stacey Sobel  

Lat 51, w roku 1980 uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Bostonie na Wydziale Sztuki. Od 28 lat pracuje w branŜy 
filmowej. Pani Stacey Sobel nie prowadzi podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla 
Emitenta za wyjątkiem zasiadania w zarządzie SPI International INC.  

Przebieg kariery zawodowej  

1989 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Wiceprezes Zarządu  

1980 – 1988 Cannon Films INC., Los Angeles 

• 1980-1981 - Account Executive Domestic Sales 

• 1982 -1988 - AVP International Sales  

Pani Stacey Sobel pełni obecnie oraz pełniła w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub 
nadzorczych w następujących spółkach: 

1989 – obecnie SPI International INC. - Wiceprezes Zarządu  

Oprócz wyŜej wskazanych pani Stacey Sobel nie była w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 

Pani Stacey Sobel nie była w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub 
osobowych.  
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Według złoŜonego oświadczenia pani Stacey Sobel (i) nie jest spokrewniona z Ŝadnym członkiem zarządu lub rady 
nadzorczej Emitenta, (ii) nie została skazana za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji 
członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyŜszego szczebla w podmiotach, 
które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, (iv) nie była podmiotem 
oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych), (v) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Piotr Skrzyp  

Lat 43, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2000 – specjalizacja 
„Zarządzanie finansowe”. W roku 2005 Pan Piotr Skrzyp rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Piotr Skrzyp nie prowadzi podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby 
istotne znaczenie dla Emitenta. 

Przebieg kariery zawodowej  

2009 – obecnie SPI International Polska Sp. z o. o. - Konsultant Zarządu ds. finansowych 

2008 – 2010 PIM Sp. z o. o. w likwidacji -Likwidator 

2004 – 2008 Własna działalność gospodarcza – usługi reklamowe 

2003 – 2008 PIM Sp. z o. o. - Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny 

• Działalność wydawnicza prasowa (“Premiery”, “Chichot”, „PlayDVD”) 

2002 Dom Prasowy Sp. z o. o. - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Rozwoju 

• Praca nad stworzeniem dodatku finansowego do gazety “śycie Warszawy” 

2001 Prumerica śycie S.A. - Przedstawiciel handlowy 

2000 Recon Direct Sales Sp. z o. o. (autoryzowany agent Citibank Polska S.A.) - Przedstawiciel handlowy, 

Pan Piotr Skrzyp pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych w 
następujących spółkach: 

2010 – obecnie Stopklatka S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

2008 – 2010 PIM Sp. z o. o. w likwidacji - Likwidator  

2003 – 2008 PIM Sp. z o. o. - Członek Zarządu  

2003 – 2004 Kino Polska Dystrybucja sp. z o. o. – (obecnie KPD sp. z o.o.) Członek Rady Nadzorczej 

Oprócz wyŜej wskazanych pan Piotr Skrzyp nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 

Pan Piotr Skrzyp nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub 
osobowych.  

Według złoŜonego oświadczenia pan Piotr Skrzyp (i) nie jest spokrewniony z Ŝadnym członkiem zarządu lub rady nadzorczej 
Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów 
administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyŜszego szczebla w podmiotach, które znalazły się 
w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, z wyjątkiem spółki PIM sp. z o.o. w likwidacji. 
Uchwała o otwarciu likwidacji został podjęta przez Zgromadzenie Wspólników PIM sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2008 r. 
Przyczyną otwarcia likwidacji było trwałe pogorszenie koniunktury na rynku na którym działała spółka PIM sp. z o.o. 
Postępowanie likwidacyjne zostało zakończone, a spółka na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 17 czerwca 2010 r. wykreślona z rejestru przedsiębiorców, (iv) nie był 
podmiotem oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych) za wyjątkiem przedstawienia mu zarzutu naruszenia art. 56 §2 ustawy kodeks karny skarbowy, w 
związku z pełnioną funkcją likwidatora PIM sp. z o.o. w likwidacji. Postępowanie to nie uległo zakończeniu na dzień 
Zatwierdzenia prospektu, (v) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 
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Witold Adamek 

Lat 65, ukończył Państwową WyŜsza Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale 
Operatorskim (1965-1969). W roku 1973 uzyskał tytuł magistra sztuki. Wielokrotnie nagradzany na róŜnego rodzaju 
festiwalach filmowych. Scenarzysta, reŜyser oraz producent filmów i sztuk teatralnych. Pan Witold Adamek nie prowadzi 
podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1995 – obecnie CLOSE UP sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

1976 – 2005 Przedsiębiorstwo Realizacji Filmów ”Zespoły Filmowe” / Agencja Produkcji Filmowej – Operator filmowy  

Pan Witold Adamek pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub 
nadzorczych w następujących spółkach: 

1995 – obecnie CLOSE UP sp. z o.o. - Prezes Zarządu 

Oprócz wyŜej wskazanych pan Witold Adamek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 

Pan Witold Adamek jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek kapitałowych lub osobowych: 

1995 – obecnie CLOSE UP sp. z o.o.  

Oprócz wyŜej wskazanych pan Witold Adamek nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w 
spółkach kapitałowych lub osobowych.  

Według złoŜonego oświadczenia pan Witold Adamek (i) nie jest spokrewniony z Ŝadnym członkiem zarządu lub rady 
nadzorczej Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji 
członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyŜszego szczebla w podmiotach, 
które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, (iv) nie był podmiotem 
oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych), (v) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Krzysztof Szymański 

Lat 60, uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1972. W latach 
1972 - 1974 odbył aplikację sądową w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu zakończoną egzaminem sędziowskim. W 
latach 1975 - 1978 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Zielonej Górze zakończoną egzaminem 
adwokackim. Wykładowca prawa i postępowania karnego w ramach szkoleń aplikantów adwokackich w Okręgowej Izby 
Adwokackiej w Zielonej Górze. Pan Krzysztof Szymański nie prowadzi podstawowej działalności poza Emitentem, która 
miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. 

Przebieg kariery zawodowej  

1993 – obecnie Kancelaria Adwokacka w Zielonej Górze 

1982 – 1993 Adwokat w Zespole adwokackim nr 1 w Zielonej Górze 

1978 – 1982 Adwokat w Zespole adwokackim w Krośnie Odrzańskim 

Działalność w samorządzie zawodowym – adwokackim 

2001 – 2004 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze 

1998 – 2004 Członek Naczelnej Rady Adwokackiej 

1998 – 2001 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze 

1995 – 1998 Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze 

1992–1995 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze 

1989 – 1995 Członek Naczelnej Rady Adwokackiej 

1989 – 1992 Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze 

1983 – 1989 Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze - Rzecznik Dyscyplinarny 
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Pan Krzysztof Szymański pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub 

nadzorczych w następujących spółkach: 

2007 – 2010 Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Oprócz wyŜej wskazanych pan Krzysztof Szymański nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem 
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych. 

Pan Krzysztof Szymański nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub 
osobowych.  

Według złoŜonego oświadczenia pan Krzysztof Szymański (i) nie jest spokrewniony z Ŝadnym członkiem zarządu lub rady 
nadzorczej Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji 
członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyŜszego szczebla w podmiotach, 
które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, (iv) nie był podmiotem 
oficjalnych oskarŜeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji 
zawodowych), (v) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 
emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. 

 

Osoby zarządzające wyŜszego szczebla  

Według Emitenta nie występują osoby zarządzające wyŜszego szczebla poza członkami zarządu, które mają znaczenie dla 
stwierdzenia, Ŝe Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością. 

14.2 Informacje dotyczące konfliktu interesów w organach administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyŜszego 
szczebla 

14.2.1 Konflikt interesów 

Według wiedzy Emitenta wśród członków zarządu oraz rady nadzorczej nie występują potencjalne konflikty interesów 
pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, za wyjątkiem potencjalnego 
konfliktu interesów jaki moŜe powstać z faktu, iŜ pan Piotr Reisch jest jednocześnie prezesem zarządu Emitenta jak równieŜ 
prezesem zarządu SPI International Polska sp. z o.o. – większościowego wspólnika Emitenta, jak równieŜ prezesem zarządu 
SPI Film Studio sp. z o.o.  

14.2.2 Umowy zawarte odnośnie powołania organów  

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub 
innymi osobami, na mocy których członkowie zarządu i rady nadzorczej zostaliby powołani na swoje stanowiska. 

14.2.3 Uzgodnione ograniczenia w zakresie zbywania akcji Emitenta  

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją Ŝadne ograniczenia uzgodnione przez członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nich akcji Emitenta. 
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15 WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW 

ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ 

OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYśSZEGO SZCZEBLA 

15.1 Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych 
lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta świadczeń w naturze 
za usługi świadczone na rzecz Spółki 

Wynagrodzenie członków zarządu uzyskane od Emitenta w 2010 roku kształtowało się w następujących sposób (dane w 
PLN):  

Wynagrodzenia 

członków zarządu 

Z tytułu 

powołania 

Z tytułu umowy 

o pracę 

Z tytułu 

premii, nagród, 

Działalność 
gospodarcza 

Piotr Reisch 220 804,00 0,00 0,00 0,00 

Bogusław Kisielewski  376 671,00 0,00 0,00 0,00 

     

 

Źródło: Emitent 

Pan Piotr Reisch nie uzyskał w roku 2010 jakiegokolwiek wynagrodzenia lub świadczeń w naturze od spółki zaleŜnej 
Emitenta, z tytułu świadczonych usług.  

Pan Bogusław Kisielewski nie uzyskał w roku 2010 jakiegokolwiek wynagrodzenia lub świadczeń w naturze od spółki 
zaleŜnej Emitenta, z tytułu świadczonych usług. 

 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2010 nie otrzymywali od Emitenta jakiegokolwiek wynagrodzenia lub 
świadczeń w naturze.   

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2010 nie uzyskali od spółki zaleŜnej Emitenta jakiegokolwiek wynagrodzenia 
lub świadczeń w naturze.  

 

15.2 Kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty 
zaleŜne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 

Emitent ani jego podmioty zaleŜne nie wydzieliły i nie zgromadziły Ŝadnych kwot na świadczenia rentowe, emerytalne lub 
podobne świadczenia.  

16 PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO 

I NADZORUJĄCEGO 

16.1 Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie 
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali 
swoje funkcje 

Zarząd 

Zgodnie z §12 statutu Emitenta kadencja członków zarządu trwa 3 lata. W związku z faktem, iŜ Emitent powstał w wyniku 
przekształcenia ze spółki Kino Polska TV sp. z o.o., obecna kadencja członków zarządu spółki akcyjnej rozpoczęła się w 
dniu 25 sierpnia 2010 r. – tj. w dniu wpisania spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego i zakończy się 25 sierpnia 
2013 r. Mandaty członków zarządu wygasną zgodnie z art. 369 § 4 KSH na zwyczajnym walnym zgromadzeniu 
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu tj. za rok 2012.  
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Rada Nadzorcza  

Zgodnie z §15 statutu Emitenta kadencja członków rady nadzorczej trwa 3 lata. W związku z faktem, iŜ Emitent powstał w 
wyniku przekształcenia ze spółki Kino Polska TV sp. z o.o., obecna kadencja członków rady nadzorczej spółki akcyjnej 
rozpoczęła się w dniu 25 sierpnia 2010 r. – tj. w dniu wpisania spółki akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego i zakończy 
się 25 sierpnia 2013 r. Mandaty członków rady nadzorczej wygasną zgodnie z art. 386 § 2 KSH, w związku z art. 369 § 4 
KSH na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej tj. za rok 2012. 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu została dokonana jedna zmiana w radzie nadzorczej Emitenta. W dniu 1 października 
2010 r. pani Teresa Elwertowska na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta została 
odwołana z rady nadzorczej. W jej miejsce z dniem 1 października 2010 r. do rady nadzorczej został powołany pan Witold 
Adamek. Kadencja pana Witolda Adamka rozpoczęła się w dniu 1 października 2010 r. a zakończy się w dniu 25 sierpnia 
2013 r., w związku z faktem, iŜ członkowie rady nadzorczej powołani zostali na kadencję wspólną. Mandat pana Witolda 
Adamka natomiast wygaśnie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ostatni 
pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej tj. za rok 2012.  

 

Mandaty członków zarządu i rady nadzorczej Emitenta mogą wygasnąć wcześniej niŜ wskazano powyŜej - w przypadku 
odwołania, rezygnacji lub śmierci.  

16.2 Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub 
którymkolwiek z jego podmiotów zaleŜnych określających świadczenia 
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Członkowie zarządu pełnią swoją funkcję w zarządzie na podstawie powołania. Nie świadczą w chwili obecnej usług na 
rzecz Emitenta lub podmiotów zaleŜnych na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Brak jest 
jakichkolwiek umów określających świadczenia wypłacane na rzecz członków zarządu, w chwili rozwiązania stosunku pracy 
lub odwołania z zarządu Emitenta.  

Członkowie rady nadzorczej nie świadczą usług na rzecz Emitenta lub podmiotów zaleŜnych na podstawie jakichkolwiek 
umów cywilnoprawnych lub umów o pracę. Pełnią swoje funkcje na zasadzie powołania. Brak jest jakichkolwiek umów 
określających świadczenia wypłacane na rzecz członków rady nadzorczej w chwili rozwiązania stosunku pracy lub odwołania 
z rady nadzorczej Emitenta.  

16.3 Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta 
U Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń. W przypadku uzyskania przez Emitenta statusu 
spółki publicznej realizacja zadań komitetu audytu zostanie powierzona radzie nadzorczej Emitenta zgodnie z art. 86 ust. 3 
ustawy o z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych i nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649) lub rada nadzorcza dokona wyboru członków komitetu audytu 
zgodnie z art. 86 ust. 1 wskazanej powyŜej ustawy.  

16.4 Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu 
korporacyjnego 

Emitent w czasie całej swojej dotychczasowej działalności funkcjonuje i zarządzany jest zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. W dotychczasowym funkcjonowaniu organów Emitenta nie znalazły zastosowania zasady ładu 
korporacyjnego wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” ze względu na fakt, iŜ Emitent nie był 
dotychczas spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Intencją Emitenta jest trwałe przestrzeganie zasad ładu 
korporacyjnego określonego w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Po dopuszczeniu do obrotu giełdowego 
akcji Emitenta, Emitent opublikuje odpowiedni raport dotyczący stosowania procedur ładu korporacyjnego. Nie mniej intencją 
zarządu Emitenta w zakresie przyznanych mu przez Statut i powszechnie obowiązujące przepisy prawa kompetencji jest 
doprowadzenie do przestrzegania przez Emitenta wszystkich zasad przewidzianych w „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 
na GPW”. W praktyce decyzja co do przestrzegania części tych zasad naleŜeć będzie do akcjonariuszy i Rady Nadzorczej 
Emitenta.  
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17 ZATRUDNIENIE 

17.1 Informacje dotyczące struktury zatrudnienia Emitenta 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu w Kino Polska TV S.A. zatrudnionych było 78 osób, z czego 58 zatrudnionych było 
w oparciu o umowę o pracę, a 20 osób współpracowało z Emitentem w oparciu o inne formy zatrudnienia (własna 
działalność gospodarcza, umowy zlecenia bądź umowy o dzieło). 

PoniŜej zaprezentowane zostały dane odnośnie poziomu i struktury zatrudnienia Emitenta w latach 2007-2009 oraz na dzień 
zatwierdzenia Prospektu.  

Tabela: Stan zatrudnienia Emitenta 

Rodzaj współpracy 
Dzień 

zatwierdzenia 
Prospektu 

31.12.2010 30.06.2010 31.12.2009 31.12.2008
3
1
.

Umowa o pracę  58 58 47 33 212

Umowa cywilno-prawna (współpracownicy) 20 20 27 34 374

Razem 78 78 74 67 587

Źródło: Emitent 

Zmiana stanu zatrudnienia Emitenta wynikała z rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta, jego oferty i wielkości przychodów. 
W 2009 roku zespół Emitent zwiększył się o 12 osób (odeszło 6 osób, zatrudnione zostało 18 osób). Wzrost zatrudnienia 
związany był z dalszym rozwojem programu Kino Polska (8 osób) oraz rozpoczęciem produkcji i dystrybucji programów 
z rodziny FilmBox (4 osoby). 

W 2010 roku Emitent zatrudnił dodatkowe 25 osób, przede wszystkim w związku z planowanym rozwojem obsługi 
programów FilmBox (w tym część współpracowników została zatrudniona na umowę o pracę).  

Zmniejszenie poziomu zatrudnienia w roku 2008 związane było z reorganizacją pracy w Spółce. 

Emitent prowadzi działalność w jednym regionie geograficznym, tj. w Warszawie / w województwie mazowieckim. Wszyscy 
pracownicy Emitenta związani są z główną kategorią jego działalności.  

Emitent nie zatrudnia pracowników czasowych. 

Stopklatka S.A. w roku 2009 zatrudniała przeciętnie 39 osób, w roku 2010 50 osób. 

17.2 Posiadane akcje i opcje na akcje Emitenta 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Piotr Reisch– Prezes Zarządu posiada 693 500 Akcji Serii A, stanowiących 7,03% 
kapitału zakładowego i uprawniających do 7,03% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Bogusław Kisielewski – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny posiada 138 700 Akcji 
Serii A, stanowiących 1,41% kapitału zakładowego i uprawniających do 1,41% ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. 

 

17.3 Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w 
kapitale Emitenta 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie ma ustaleń co do przyszłego uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta. 
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18 ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

18.1 Informacje o osobach innych niŜ członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub 
pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające 
zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta 

SPI International Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada w sposób bezpośrednio 9 037 800 Akcji Serii A Emitenta, 
które dają 9 037 800 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 91,57% Akcji Serii A Emitenta, kapitału zakładowego oraz 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Poza wskazanym powyŜej znacznym akcjonariuszem Emitent nie ma Ŝadnej wiedzy na temat osób innych niŜ członkowie 
organów administracyjnych i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale lub prawa głosu 
podlegające zgłoszeniu na mocy prawa polskiego.  

18.2 Informacja dotycząca posiadania przez głównych akcjonariuszy Emitenta 
innych praw głosu 

Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta poza prawem głosu wynikającym 
z posiadanych akcji. 

18.3 Informacje, czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio naleŜy do innego 
podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany 

Podmiotem dominującym wobec Emitenta i sprawującym nad nim kontrolę jest pan Piotr Reisch który posiada 52,5% 
kapitału zakładowego i głosów w SPI International Polska sp. z o.o. 

SPI International Polska sp. z o.o. posiada 91,57% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Jednocześnie w dniu 27 stycznia 2011 r. został złoŜony do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
KRS  wniosek o rejestrację podwyŜszenia kapitału zakładowego w SPI International Polska sp. z o.o., który nie został 
jeszcze zarejestrowany. Z chwilą rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego SPI International Polska sp. z o.o. 
podmiotem dominującym wobec Emitenta będzie pani Hilda Uziyel która posiada 85% kapitału zakładowego i głosów w  SPI 
UK Ltd. (B.V.I.) z siedzibą w Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, która to spółka posiada 100% kapitału zakładowego i 
głosów w  SPI International N.V. z siedzibą w  Antylach Holenderskich. 

Spółka SPI International N.V. posiada 100% kapitału zakładowego i głosów  w Coöperative SPI International U.A. z siedzibą 
w  Holandii, która to spółka po zarejestrowaniu wskazanego powyŜej podwyŜszenia kapitału zakładowego posiadać będzie 
99,17% kapitału zakładowego i głosów w SPI International Polska sp. z o.o.  

MoŜliwość kontroli Emitenta wynika z prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. Ewentualnemu naduŜywaniu kontroli 
nad Emitentem zapobiegają uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych spółki zagwarantowane w KSH oraz Ustawie o 
Ofercie. 

18.4 Opis wszelkich ustaleń, których realizacja moŜe w przyszłości 
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta brak jest ustaleń, których realizacja moŜe w przyszłości spowodować zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta, w szczególności brak jest takich postanowień w statucie Emitenta. 

19 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
Spółka zawierała w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu 
definicji podmiotu powiązanego zawartej w MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”. W okresie 
objętym historycznymi danymi finansowymi do dnia zatwierdzenia Prospektu, spółka zawierała z podmiotami powiązanymi 
głownie umowy licencyjne. Transakcje te zawierane były na warunkach rynkowych i związane były bezpośrednio z bieŜącą, 
statutową działalnością Emitenta.  

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi do dnia zatwierdzenia Prospektu za podmioty powiązane zostały 
uznane następujące osoby i podmioty, z którymi Emitent przeprowadził co najmniej 1 transakcję: 
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Nazwa/imię nazwisko podmiotu 
powiązanego  

Przesłanka uznania za podmiot powiązany 

Kino Polska Dystrybucja Sp. z o.o.  Pan Grzegorz Molewski był udziałowcem i członkiem zarządu Emitenta 
oraz udziałowcem i członkiem zarządu Kino Polska Dystrybucja Sp. z 
o.o.  

SPI International Polska Sp. z o.o. Pan Piotr Reisch jest jednocześnie prezesem zarządu Emitenta i SPI 
International Polska Sp. z o.o. 

SPI Video Sp. z o.o.  Pan Piotr Reisch jest jednocześnie prezesem zarządu Emitenta i SPI 
International Polska Sp. z o.o., która to spółka była udziałowcem w SPI 
Video sp. z o.o. Pan Piotr Reisch był jednocześnie prezesem zarządu 
SPI Video sp. z o.o. 

SPI Film Studio Sp. z o.o.  Pan Piotr Reisch jest jednocześnie prezesem zarządu Emitenta i SPI 
International Polska Sp. z o.o., która to spółka jest udziałowcem w SPI 
Film Studio sp. z o.o. Pan Piotr Reisch jest jednocześnie prezesem 
zarządu SPI Film Studio sp. z o.o. 

Bogusław Kisielewski - ESDOR działalność 
gospodarcza  

Pan Bogusław Kisielewski pełni funkcję członka zarządu Emitenta  

Dores Sp. z o.o.  Pan Bogusław Kisielewski pełni funkcje członka zarządu Emitenta oraz 
prezesa zarządu Dores sp. z o.o.  

Jacek Bienias – działalność gospodarcza  Pan Jacek Bienias pełnił funkcję członka rady nadzorczej poprzednika 
prawnego Emitenta  

Wiktor Dega – działalność gospodarcza  Pan Wiktor Dega pełnił funkcję członka rady nadzorczej poprzednika 
prawnego Emitenta 

Piotr Reisch - Wytwórnia Pozytywna działalność 
gospodarcza  

Pan Piotr Reisch pełni funkcje członka zarządu Emitenta  

Elter Sp. z o.o.  Pani Teresa Elwertowska pełni funkcje prezesa zarządu Elter sp. z o.o. 
oraz pełniła funkcję członka rady nadzorczej Emitenta  

Stopklatka S.A.  Emitent posiada 65,21% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Stopklatki S.A.  

Źródło: Emitent  

Z tytułu poniŜej przedstawionych i opisanych transakcji zawartych od 1 stycznia 2011 r. do dnia Zatwierdzenia prospektu 
wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych naleŜności i zobowiązań wyniosły (dane w PLN): 

Nazwa podmiotu 
powiązanego  

Obroty brutto w PLN Saldo naleŜności na dzień 
zatwierdzenia Prospektu w 
PLN  

Saldo zobowiązań na 
dzień zatwierdzenia 
Prospektu w PLN  

NaleŜności: 91 500,00 SPI International 
Polska sp. z o.o. 

Zobowiązania: 919,72 

90 580,28 0,00 

NaleŜności: 0,00 SPI Video sp. z o.o.  

Zobowiązania: 0,00 

0,00 0,00 
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NaleŜności: 0,00 SPI Film Studio sp. z 
o.o.  

Zobowiązania: 228 609,01 

0,00 228 609,01 

NaleŜności: 0,00 Dores sp. z o.o.  

Zobowiązania: 0,00 

0,00 0,00 

NaleŜności: 3 665,00 Piotr Reisch - 
Wytwórnia 
Pozytywna  Zobowiązania: 0,00 

3 665,00 0,00 

NaleŜności: 1 225,00 Elter Sp. z o.o. 

Zobowiązania: 0,00 

1 225,00 0,00 

NaleŜności: 14 760,00 Stopklatka S.A.  

Zobowiązania: 0,00  

14 760,00 0,00 

Z tytułu poniŜej przedstawionych i opisanych transakcji zawartych od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31.12.2010 r. wzajemne 
obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych naleŜności i zobowiązań wyniosły (dane w PLN): 

Nazwa podmiotu 
powiązanego  

Obroty brutto w PLN Saldo naleŜności na dzień 
zatwierdzenia Prospektu w 
PLN  

Saldo zobowiązań na 
dzień zatwierdzenia 
Prospektu w PLN  

NaleŜności: 92 420,54 SPI International 
Polska sp. z o.o. 

Zobowiązania: 4 633,18 

87 787,36 0,00 

NaleŜności: 0,00 SPI Video sp. z o.o.  

Zobowiązania: 0,00 

0,00 0,00 

NaleŜności: 0,00 SPI Film Studio sp. z 
o.o.  

Zobowiązania: 210 185,62 

0,00 210 185,62 

NaleŜności: 0,00 Dores sp. z o.o.  

Zobowiązania: 0,00 

0,00 0,00 

NaleŜności: 3 050,00 Piotr Reisch - 
Wytwórnia 
Pozytywna  Zobowiązania: 0,00 

3 050,00 0,00 

NaleŜności: 610,00 Elter Sp. z o.o. 

Zobowiązania: 0,00 

610,00 0,00 

NaleŜności: 0,00 Stopklatka S.A.  

Zobowiązania: 0,00  

0,00 0,00 

Źródło: Emitent  
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Z tytułu poniŜej przedstawionych i opisanych transakcji zawartych od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., 
wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych naleŜności i zobowiązań wyniosły (dane w PLN): 

 

Nazwa podmiotu 
powiązanego  

Obroty brutto w PLN Saldo naleŜności na dzień 
31.12.2009 r. w PLN  

Saldo zobowiązań na 
31.12.2009 r. w PLN  

NaleŜności: 529 385,66  SPI International 
Polska sp. z o.o. 

Zobowiązania: 11 569 222,43  

0,00  2 247 344,01 

NaleŜności: 339 597,65  SPI Video sp. z o.o. 

Zobowiązania: 40 116,74  

0,00  0,00  

NaleŜności: 2 415,60  SPI Film Studio sp. z 
o.o. 

Zobowiązania: 152 195,00  

0,00  9 150,00  

NaleŜności: 0,00 Dores sp. z o.o. 

Zobowiązania: 186 538,00 

0,00  0,00  

NaleŜności: 2 277,33  Piotr Reisch - 
Wytwórnia 
Pozytywna Zobowiązania: 0,00  

2 277,33  0,00  

NaleŜności: 2 277,33  Elter Sp. z o.o. 

Zobowiązania: 0,00  

2 277,33  0,00  

Źródło: Emitent  

Z tytułu poniŜej przedstawionych i opisanych transakcji zawartych od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., 
wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych naleŜności i zobowiązań wyniosły (dane w PLN): 

Nazwa podmiotu 
powiązanego  

Obroty brutto w PLN Saldo naleŜności na dzień 
31.12.2008 r. w PLN  

Saldo zobowiązań na 
31.12.2008 r. w PLN  

NaleŜności: 25 520,96  Kino Polska 
Dystrybucja sp. z 
o.o.  Zobowiązania: 2 007 388,00 

1 365,56  489 260,00  

NaleŜności: 519 652,91 SPI International 
Polska sp. z o.o. 

Zobowiązania: 120 969,10  

0,00  0,00  

NaleŜności: 167 342,45 SPI Video sp. z o.o. 

Zobowiązania: 24 302,40  

6 588,00  36 328,49  

NaleŜności: 0,00  SPI Film Studio sp. z 
o.o. 

Zobowiązania: 0,00  

0,00  0,00  

Dores sp. z o.o. NaleŜności: 0,00  0,00  0,00  
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Zobowiązania: 177 632,00 

NaleŜności: 0,00 Piotr Reisch - 
Wytwórnia 
Pozytywna Zobowiązania: 0,00 

0,00  0,00  

NaleŜności: 0,00 Elter Sp. z o.o. 

Zobowiązania: 0,00 

0,00  0,00  

NaleŜności: 0,00 Wiktor Dega 

Zobowiązania: 126 518,64  

0,00  0,00  

Jacek Bienias  NaleŜności: 0,00  0,00  0,00  

 Zobowiązania: 0,00   

Źródło: Emitent  

 

Z tytułu poniŜej przedstawionych i opisanych transakcji zawartych od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., 
wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych naleŜności i zobowiązań wyniosły (dane w PLN): 

Nazwa podmiotu 
powiązanego  

Obroty brutto w PLN Saldo naleŜności na dzień 
31.12.2007 r. w PLN  

Saldo zobowiązań na 
31.12.2007 r. w PLN  

NaleŜności: 3 695,16  Kino Polska 
Dystrybucja sp. z 
o.o. Zobowiązania: 20 964,00 

0,00  10 727,98  

NaleŜności: 612 218,57  SPI International 
Polska sp. z o.o. 

Zobowiązania: 141 676,96  

181 761,61  0,00  

NaleŜności: 0,00  SPI Video sp. z o.o. 

Zobowiązania: 36 328,49  

0,00  36 328,49  

NaleŜności: 0,00 SPI Film Studio sp. z 
o.o. 

Zobowiązania: 0,00  

0,00  0,00  

NaleŜności: 0,00 Bogusław 
Kisielewski – Esdor  

Zobowiązania: 173 149,63  

0,00  2 967,60  

NaleŜności: 0,00 Dores sp. z o.o. 

Zobowiązania: 39 279,21  

0,00  0,00  

NaleŜności: 0,00 Piotr Reisch - 
Wytwórnia 
Pozytywna Zobowiązania: 0,00  

0,00  0,00  
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NaleŜności: 0,00 Elter Sp. z o.o. 

Zobowiązania: 0,00 

0,00  0,00  

NaleŜności: 0,00 Wiktor Dega 

Zobowiązania: 29 626,44  

0,00  0,00  

NaleŜności: 0,00 Jacek Bienias 

 
Zobowiązania: 16 098,00  

0,00  0,00  

Źródło: Emitent  

Mając na uwadze, iŜ podmiotami powiązanymi z Emitentem są wszyscy członkowie organów spółki, poniŜej Emitent 
przedstawia zestawienie świadczeń otrzymanych przez te osoby od Emitenta z tytułu pełnionych funkcji/zatrudnienia za 
okres objęty historycznymi informacjami finansowymi do dnia zatwierdzenia Prospektu. 

Od 1.01.2011 r. do dnia zatwierdzenia Prospektu   

Zarząd  

Piotr Reisch  36 561,00 zł 

Bogusław Kisielewski  36 561,00 zł 

Źródło: Emitent  

Rada Nadzorcza 

Loni Farhi 0,00 zł 

Stacey Sobel 0,00 zł 

Piotr Skrzyp 0,00 zł 

Antoni Adamek 0,00 zł 

Krzysztof Szymański 0,00 zł 

Źródło: Emitent  

 

Od 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.   

Zarząd  

Piotr Reisch  220 804,00 zł 

Bogusław Kisielewski  376 671,00  zł 

Źródło: Emitent  

Rada Nadzorcza1 

Loni Farhi 0,00 zł 

Stacey Sobel 0,00 zł 

Piotr Skrzyp 0,00 zł 

Antoni Adamek 0,00 zł 

Krzysztof Szymański 0,00 zł 

Teresa Elwertowska  0,00 zł 

Źródło: Emitent  

1 Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 1 października 2010 r. ustalono wynagrodzenie członków rady 
nadzorczej w wysokości 1 000 zł za odbyte posiedzenie.  

 

Od 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.  
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Zarząd  

Piotr Reisch  72 876,00 zł 

Bogusław Kisielewski  219 216,00 zł 

Ewa Maliszewska 176 476,03 zł  

Źródło: Emitent  

Rada Nadzorcza  

W roku 2009 Emitent nie posiadał rady nadzorczej.  

 

Od 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r. 

Zarząd  

Piotr Reisch  73 764,00 zł  

Bogusław Kisielewski  110 799,00 zł  

Ewa Maliszewska  73 764,00 zł  

Źródło: Emitent  

Rada Nadzorcza  

Grzegorz Molewski  150 158,28 zł  

Jacek Bienias  14 729,64 zł  

Wiktor Dega  14 729,64 zł  

Źródło: Emitent  

 

Od 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. 

Zarząd  

Piotr Reisch  55 381,00 zł  

Bogusław Kisielewski  36 888,00 zł  

Ewa Maliszewska  86 245,00 zł  

Anna Bogdańska  0,00 zł 

Źródło: Emitent  

 

Rada Nadzorcza  

Grzegorz Molewski  81 348,37 zł  

Jacek Bienias  7 972,52 zł  

Wiktor Dega  7 972,52 zł  

Aleksander Kierski  0,00 zł 

Ryszard Wojtaszka  0,00 zł 

Stanisław Turno 0,00 zł 

Piotr Karmelita  0,00 zł 

Źródło: Emitent  
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OPIS UMÓW Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

 

UMOWY Z KINO POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.  

Umowa licencyjna z dnia 2 stycznia 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła wyłącznej licencji do rozpowszechniania 12 odcinków filmu „Stawka większa niŜ Ŝycie” na 
terenie Polski, USA i terenach podległych jurysdykcji USA – przez okres trwania licencji. Licencja została udzielona na czas 
określony 2 miesięcy z prawem dwukrotnego nadania danego odcinka filmu (włączenie z prawem 3 powtórek w tygodniu). 
Czas trwania licencji dla poszczególnego filmu został szczegółowo określony w załączniku do umowy. Udzielona licencja 
obejmowała prawo nadawania filmów w okresie licencji za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej poprzez 
satelitę w sposób kodowany i niekodowany, remisję lub retransmisję na płatnych platformach cyfrowych i/lub płatnych 
sieciach kablowych, wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnej – Internet, w celu realizacji programu 
telewizyjnego – w tym retransmisji programu Kino Polska. w sieci szerokopasmowej.  

Umowa licencyjna z dnia 13 marca 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania filmu „Komedia małŜeńska” na terenie Polski, 
USA i ich terytoriach zaleŜnych i dominiach, Kanady, Izraela, Niemiec, Litwy i Ukrainy. Licencja została udzielona na czas 
określony 17 miesięcy z prawem dwunastokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin). 
Udzielona licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany, 
nadawania przez satelitę w sposób kodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z dnia 24 maja 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła wyłącznej licencji do rozpowszechniania 8 polskich filmów fabularnych za granicą, w 
szczególności w USA i ich terytoriach zaleŜnych i dominiach– przez okres trwania licencji. Licencja została udzielona na 
czas określony 1 miesiąca z prawem trzykrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin). Czas 
trwania licencji dla poszczególnego filmu został szczegółowo określony w załączniku do umowy. Udzielona licencja 
obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany i niekodowany, 
nadawania przez satelitę w sposób kodowany i niekodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z dnia 16 lipca 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania filmu „Jutro Meksyk” na terenie Polski, USA i ich 
terytoriach zaleŜnych. Licencja została udzielona na czas określony 12 miesięcy z prawem dwunastokrotnego nadania filmu 
(włączenie z prawem 3 powtórek). Udzielona licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii 
przewodowej w sposób kodowany i niekodowany, nadawania przez satelitę w sposób kodowany i niekodowany oraz 
rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z 3 dnia września 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła licencji w zakresie 2 filmów fabularnych, w postaci prawa do zwielokrotniania filmów na 
płytach VCD, DVD oraz wprowadzania VCD i DVD z tymi filmami do obrotu na terenie Polski. Licencja obejmuje równieŜ 
prawo do rozpowszechniania filmów na płytach VCD i DVD w postaci insertów (wkładek) do wydawnictw lub dodatków do 
innych towarów rynkowych. Udzielona licencja została udzielona na okres 4 lat od daty podpisania umowy i miała charakter 
licencji wyłącznej.  

Umowa licencyjna z dnia 9 października 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania 5 polskich filmów fabularnych na terenie Polski. 
Licencja została udzielona na czas określony 2 miesięcy z prawem dwukrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 3 
powtórek). Czas trwania licencji dla poszczególnego filmu został szczegółowo określony w załączniku do umowy. Udzielona 
licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany i 
niekodowany, nadawania przez satelitę w sposób kodowany i niekodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z dnia 5 listopada 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania filmu „Mazepa” za granicą, w szczególności w 
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USA i ich terytoriach zaleŜnych i dominiach, Izraelu, Kanadzie, Litwie, Niemczech i Ukrainie. Licencja została udzielona na 
czas określony 2 miesięcy z prawem dwukrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin). 
Udzielona licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany, 
nadawania przez satelitę w sposób kodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z dnia 14 listopada 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania 5 polskich filmów fabularnych za granicą, w 
szczególności w USA i ich terytoriach zaleŜnych i dominiach, Izraelu, Kanadzie, Litwie, Niemczech i Ukrainie. Licencja 
została udzielona na czas określony 2 miesięcy z prawem czterokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w 
ciągu 72 godzin). Czas trwania licencji dla poszczególnego filmu został szczegółowo określony w załączniku do umowy. 
Udzielona licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany, 
nadawania przez satelitę w sposób kodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z dnia 3 stycznia 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania 9 polskich filmów fabularnych na terenie Polski. 
Licencja została udzielona na czas określony 2 miesięcy z prawem trzykrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 3 
powtórek). Czas trwania licencji dla poszczególnego filmu został szczegółowo określony w załączniku do umowy. Udzielona 
licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany i 
niekodowany, nadawania przez satelitę w sposób kodowany i niekodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z dnia 4 stycznia 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania 15 polskich filmów fabularnych za granicą w 
szczególności w USA i ich terytoriach zaleŜnych i dominiach, Izraelu, Kanadzie, Litwie, Niemczech i Ukrainie. Licencja 
została udzielona na czas określony 2 miesięcy z prawem trzykrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w 
ciągu 72 godzin). Czas trwania licencji dla poszczególnego filmu został szczegółowo określony w załączniku do umowy. 
Udzielona licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany i 
niekodowany, nadawania przez satelitę w sposób kodowany i niekodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z dnia 13 lutego 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania 9 polskich filmów fabularnych na terenie Polski. 
Licencja została udzielona na czas określony 2 miesięcy z prawem trzykrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 3 
powtórek). Czas trwania licencji dla poszczególnego filmu został szczegółowo określony w załączniku do umowy. Udzielona 
licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany i 
niekodowany, nadawania przez satelitę w sposób kodowany i niekodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z dnia 14 lutego 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania 7 polskich filmów fabularnych za granicą w 
szczególności w USA i ich terytoriach zaleŜnych i dominiach, Izraelu, Kanadzie, Litwie, Niemczech i Ukrainie. Licencja 
została udzielona na czas określony 2 miesięcy z prawem trzykrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w 
ciągu 72 godzin). Czas trwania licencji dla poszczególnego filmu został szczegółowo określony w załączniku do umowy. 
Udzielona licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany i 
niekodowany, nadawania przez satelitę w sposób kodowany i niekodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa licencyjna z dnia 17 marca 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska 
Dystrybucja sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania filmu „Ręce do góry” na terenie Polski i zagranicą. 
Licencja została udzielona na czas określony 12 miesięcy z prawem dwunastokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 3 
powtórek). Czas trwania licencji dla poszczególnego filmu został szczegółowo określony w załączniku do umowy. Udzielona 
licencja obejmowała prawo emisji w kanale Kino Polska za pomocą wizji i fonii przewodowej w sposób kodowany i 
niekodowany, nadawania przez satelitę w sposób kodowany i niekodowany oraz rozprowadzania w sieciach kablowych.  

Umowa cesji praw i obowiązków z dnia 3 kwietnia 2008 r. wraz z aneksem z dnia 5 listopada 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej 
umowy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. przeniosła na Kino Polska TV sp. z o.o. wszelkie prawa i obowiązki z tytułu 
umowy licencyjnej z dnia 1 września 2006 r. ze Studiem Filmowym Kadr wraz z wszystkimi aneksami oraz umowy z dnia 9 
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maja 2003 r. ze Studiem Filmowym Oko wraz z wszelkimi aneksami. Umowa licencyjna ze Studiem Filmowym Kadr 
obejmowała licencję na 120 filmów fabularnych, natomiast umowa ze Studiem Filmowym Oko 44 filmy fabularne. Dodatkowo 
w ramach umowy cesji praw i obowiązków Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. zobowiązała się do (i) doprowadzenia do 
zawarcia aneksu do umowy licencyjnej z dnia 1 września 2006 r. ze Studiem Filmowym Kadr przedłuŜającym okres licencji 
na kolejne 5 lat, jak równieŜ zobowiązała się do (ii) doprowadzenia zawarcia umowy licencyjnej ze Studiem Filmowym Oko w 
zakresie filmów wskazanych przez Kino Polska TV sp. z o.o. Ponadto zobowiązała się doprowadzić do zawarcia przez Kino 
Polska TV sp. z o.o. aneksu umowy licencyjnej ze Studiem Miniatur Filmowych przedłuŜającym okres licencji na kolejne 5 
lat. Na podstawie przedmiotowej umowy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. zobowiązała się do zmiany nazwy i przekazania 
praw do niej Kino Polska TV sp. z o.o. W ramach przedmiotowej umowy Kino Polska TV sp. z o.o. zobowiązała się do 
zawarcia z TVN S.A. umowy sprzedaŜy praw do emisji telewizyjnej filmów wskazanych w załącznikach do umowy.  

Umowa cesji praw i obowiązków z dnia 5 listopada 2008 r. wraz z aneksem z dnia 8 lutego 2010 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej 
umowy Kino Polska Dystrybucja sp. z o.o. przeniosła na Kino Polska TV sp. z o.o. wszelkie prawa i obowiązki z tytułu umów 
licencyjnych z dnia 22 kwietnia 2008 r. i 23 kwietnia 2008 r. ze Studiem Filmowym Oko, na mocy których uzyskała prawa do 
17 filmów fabularnych wskazanych w załączniku do umowy cesji praw i obowiązków z dnia 3 kwietnia 2008 r., przez co 
wypełniła zobowiązanie opisane w punkcie (ii) umowy opisanej powyŜej.  

UMOWA Z JACEKIEM BIENIASEM  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska TV sp. z o.o. a Jackiem Bieniasem. Przedmiotem niniejszej umowy było świadczenie 
usług prawnych na rzecz Emitenta.  

 

UMOWA Z WIKTOREM DEGĄ 

Umowa z dnia 1 września 2007 r.   

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska TV sp. z o.o. a Wiktorem Degą. Przedmiotem niniejszej umowy było świadczenie 
usług prawnych na rzecz Emitenta. Umowa zawarta została na czas nieokreślony z moŜliwością jej rozwiązania za 1 
miesięcznym okresem wypowiedzenia.  

 

UMOWY Z DORES SP. Z O.O.  

Umowa współpracy z dnia 1 listopada 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska TV sp. z o.o. a Dores sp. z o.o. Przedmiotem umowy było zlecenie stałego 
wykonywania czynności związanych z doradztwem gospodarczym, w szczególności w zakresie:  
- rekomendowania i wdraŜania dla zleceniodawcy strategii operacyjno - finansowych mających na celu stały wzrost wartości 
udziałów Kino Polska TV sp. z o.o., 
- podejmowania działań mających na celu optymalizacje struktury oraz poszukiwania nowych źródeł finansowania, 
- okresowej analizy struktury kosztów i przychodów, wpływów i wydatków oraz rekomendowanie i wdraŜanie strategii ich 
racjonalizacji, 
- budowania i doskonalenia systemu informacji zarządczej oraz finansowo-księgowej, 
- przygotowywania i zarządzania indywidualnymi strategiami finansowymi z kredytobiorcami, poŜyczkodawcami, dostawcami 
i odbiorcami spółki, 
- przygotowywania dokumentów i obsługę czynności związanych z uzyskaniem wsparcia finansowego dla działalności spółki.  
Umowa zawarta została na czas nieoznaczony, z prawem wypowiedzenia jej przez kaŜdą stronę w dowolnym czasie ze 
skutkiem na koniec bieŜącego miesiąca.  
Na podstawie porozumienia z dnia 31 maja 2010 r. uległa ona z tym dniem rozwiązaniu.  

 

UMOWA Z ELTER SP. Z O.O.  

Umowa najmu z dnia 5 września 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska TV sp. z o.o. a Elter sp. z o.o. Na podstawie niniejszej umowy Kino Polska TV sp. z 
o.o. podnajęła 10m2 lokalu połoŜonego w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7 na rzecz Elter sp. z o.o. Wysokość czynszu 
została ustalona w wysokości 50,00 zł plus VAT za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni. Poza czynszem najemca 
zobowiązany jest do pokrywania kosztów energii elektrycznej, telefonów oraz Internetu. Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony począwszy od dnia 9 września 2009 r. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę za zachowaniem 1 
miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
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UMOWA Z ESDOR BOGUSŁAW KISIELEWSKI  

Umowa współpracy z dnia 1 kwietnia 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska TV sp. z o.o. a panem Bogusławem Kisielewskim prowadzącym działalność 
gospodarcza pod nazwą Esdor Bogusław Kisielewski. Przedmiotem umowy było zlecenie stałego wykonywania czynności 
związanych z doradztwem gospodarczym, w szczególności w zakresie:  

- rekomendowania i wdraŜania dla zleceniodawcy strategii operacyjno - finansowych mających na celu stały wzrost wartości 
udziałów Kino Polska TV sp. z o.o., 
- podejmowania działań mających na celu optymalizacje struktury oraz poszukiwania nowych źródeł finansowania, 
- okresowej analizy struktury kosztów i przychodów, wpływów i wydatków oraz rekomendowanie i wdraŜanie strategii ich 
racjonalizacji, 
- budowania i doskonalenia systemu informacji zarządczej oraz finansowo-księgowej, 
- przygotowywania i zarządzania indywidualnymi strategiami finansowymi z kredytobiorcami, poŜyczkodawcami, dostawcami 
i odbiorcami spółki, 
- przygotowywania dokumentów i obsługę czynności związanych z uzyskaniem wsparcia finansowego dla działalności spółki.  

Umowa zawarta została na czas nieoznaczony, z prawem wypowiedzenia jej przez kaŜdą stronę w dowolnym czasie ze 
skutkiem na koniec bieŜącego miesiąca, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Na podstawie 
porozumienia z dnia 25 października 2007 r. umowa o współpracy została rozwiązana ze skutkiem na dzień 31 października 
2007 r.  

 

UMOWA Z WYTWÓRNIĄ POZYTWYWNĄ PIOTR REISCH  

Umowa najmu z dnia 5 września 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska TV sp. z o.o. a Wytwórnią Pozytywną Piotr Reisch. Na podstawie niniejszej umowy 
Kino Polska TV sp. z o.o. podnajęła 10m2 lokalu połoŜonego w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7 na rzecz Wytwórni 
Pozytywnej Piotr Reisch. Wysokość czynszu została ustalona w wysokości 50,00 zł plus VAT za metr kwadratowy 
wynajmowanej powierzchni. Poza czynszem najemca zobowiązany jest do pokrywania kosztów energii elektrycznej, 
telefonów oraz Internetu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia 9 września 2009 r. KaŜda ze 
stron moŜe rozwiązać umowę za zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

UMOWY Z SPI FILM STUDIO SP. Z O.O.  

Umowa o współpracę z dnia 2 stycznia 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Film Studio sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Film Studio sp. z o.o. 
zobowiązała się do produkcji cyklicznego programu telewizyjnego „Premiery” zgodnie z koncepcją i według zamówienia Kino 
Polska TV sp. z o.o. Zgodnie z umową w chwili przyjęcia zrealizowanego odcinka, na Kino Polska TV sp. z o.o. przechodzą 
wszelkie majątkowe prawa autorskie.  

Umowa o współpracy z dnia 2 lutego 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Film Studio sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. o charakterze umowy ramowej. Na jej 
podstawie SPI Film Studio sp. z o.o. zobowiązała się do stałej produkcji róŜnego rodzaju programów telewizyjnych zgodnie z 
koncepcją i według zamówienia Kino Polska TV sp. z o.o. Zgodnie z umową w chwili przyjęcia zrealizowanego programu, na 
Kino Polska TV sp. z o.o. przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie. 

Umowa najmu z dnia 5 września 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska TV sp. z o.o. a SPI Film Studio sp. z o.o. Na podstawie niniejszej umowy Kino Polska 
TV sp. z o.o. podnajęła 15m2 lokalu połoŜonego w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7 na rzecz SPI Film Studio sp. z o.o. 
Wysokość czynszu została ustalona w wysokości 50,00 zł plus VAT za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni. Poza 
czynszem najemca zobowiązany jest do pokrywania kosztów energii elektrycznej, telefonów oraz Internetu. Umowa została 
zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia 9 września 2009 r. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę za 
zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

Umowa o współpracy z dnia 1 lutego 2010 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Film Studio sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Film Studio sp. z o.o. 
zobowiązała się do montaŜu materiałów do kanałów FilmBox, Fashion Box, zgodnie ze składanymi cyklicznie zamówieniami. 
W chwili przyjęcia zmontowanych materiałów na Kino Polska TV sp. z o.o. przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie. 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z prawem rozwiązania za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.  
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Umowa licencyjna z dnia 1 lipca 2010 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Film Studio sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Film Studio sp. z o.o. 
udzieliła niewyłącznej licencji do rozpowszechniania filmu „Rycerze XXI wieku. Spotkania pod Grunwaldem” w programach 
Kino Polska. Licencja została udzielona na terytorium Polski. Licencja została udzielona na czas określony 12 miesięcy z 
prawem dwunastokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji programu 
Kino Polska. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy, Betacam SP w 
ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmu za pomocą wizji i 
fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych i/lub sieciach 
kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w sposób kodowany 
lub niekodowany. 

 

UMOWY Z SPI VIDEO SP. Z O.O. 

Umowa licencyjna z dnia 28 grudnia 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
wyłącznej licencji do rozpowszechniania 7 polskich filmów fabularnych w programach Kino Polska. Licencja została 
udzielona na terytorium Polski, USA oraz ich terytoriów zaleŜnych i dominiach. Licencja została udzielona na czas określony 
2 miesięcy z prawem sześciokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji 
programu Kino Polska. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy, 
Betacam i VHS w ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów 
za pomocą wizji i fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach 
cyfrowych i/lub sieciach kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec 
komputerową w sposób kodowany lub niekodowany. 

Umowa licencyjna z dnia 24 stycznia 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
wyłącznej licencji do rozpowszechniania filmu „Anna i wampir” w programach Kino Polska. Licencja została udzielona na 
terytorium USA oraz ich terytoriów zaleŜnych i dominiach. Licencja została udzielona na czas określony 2 miesięcy z 
prawem sześciokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji programu Kino 
Polska. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy, Betacam SP i VHS w 
ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów za pomocą wizji i 
fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych i/lub sieciach 
kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w sposób kodowany 
lub niekodowany. 

Umowa licencyjna z dnia 1 marca 2008 r. 

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
licencji w zakresie 4 filmów fabularnych, w postaci prawa do zwielokrotniania filmów i materiałów dodatkowych na płytach 
VCD, DVD, wprowadzania VCD i DVD z tymi filmami i materiałami dodatkowymi do obrotu na terenie Polski oraz 
wykorzystywania fragmentów filmów i materiałów dodatkowych do celów promocyjnych i reklamy płyt VCD, DVD. Licencja 
obejmuje równieŜ prawo do udzielania sublicencji do rozpowszechniania filmów i materiałów dodatkowych na płytach VCD i 
DVD w postaci insertów (wkładek) do wydawnictw lub dodatków do innych towarów rynkowych. Udzielona licencja została 
udzielona na okres 2 lat od daty podpisania umowy i miała charakter licencji wyłącznej.  

Umowa licencyjna z dnia 10 kwietnia 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
wyłącznej licencji do rozpowszechniania filmu „Róg Brzeskiej i Capri” w programach Kino Polska. Licencja została udzielona 
na terytorium Polski, USA oraz ich terytoriów zaleŜnych i dominiach. Licencja została udzielona na czas określony 2 
miesięcy z prawem sześciokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji 
programu Kino Polska. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy, 
Betacam SP i VHS w ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania 
filmów za pomocą wizji i fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach 
cyfrowych i/lub sieciach kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec 
komputerową w sposób kodowany lub niekodowany. 

 Umowa licencyjna z dnia 12 maja 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
wyłącznej licencji do rozpowszechniania filmu „Placówka” w programach Kino Polska. Licencja została udzielona na 
terytorium, USA oraz ich terytoriów zaleŜnych i dominiach. Licencja została udzielona na czas określony 2 miesięcy z 
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prawem sześciokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji programu Kino 
Polska. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy, Betacam SP i VHS w 
ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów za pomocą wizji i 
fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych i/lub sieciach 
kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w sposób kodowany 
lub niekodowany. 

Umowa o współpracy z dnia 1 lipca 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie Kino Polska TV sp. z o.o. 
udzieliła upowaŜnienia do wprowadzenia uzgodnionych filmów do pamięci komputera, zwielokrotnienia filmów na płytach 
VCD i DVD oraz wprowadzenia płyt VCD i DVD do obrotu. Koszty zakupów nośników, tłoczenia DVD, nadruków i opakowań, 
druku okładek oraz dystrybucji ponosząc ma SPI Video sp. z o.o. Strony ustaliły udział w zysku jako określony procent 
przychodów. Rozliczenia wzajemne odbywać się będą na podstawie raportów generowanych po wprowadzeniu 
poszczególnego filmu do obrotu. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. KaŜdej ze stron przysługuje prawo 
rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. KaŜda ze stron umowy moŜe rozwiązać umowę 
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą stronę istotnych postanowień umowy.  

Umowa licencyjna z dnia 1 grudnia 2008 r. 

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
licencji w zakresie 4 filmów fabularnych, w postaci prawa do zwielokrotniania filmów i materiałów dodatkowych na płytach 
VCD, DVD, wprowadzania VCD i DVD z tymi filmami i materiałami dodatkowymi do obrotu na terenie Polski w ramach 
pakietów oraz wykorzystywania fragmentów filmów i materiałów dodatkowych do celów promocyjnych i reklamy płyt VCD, 
DVD. Udzielona licencja została udzielona na okres od 4 do 6 miesięcy i miała charakter licencji wyłącznej.  

Umowa licencyjna nr 1 z dnia 2 stycznia 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
wyłącznej licencji do rozpowszechniania 36 polskich filmów fabularnych. Licencja została udzielona na terytorium Polski. 
Licencja została udzielona na czas określony – dla kaŜdego filmu oddzielnie określony w załączniku do umowy. Udzielona 
licencja obejmuje wszystkie prawa do emisji telewizyjnej filmów na terytorium Polski oraz na terytoriach naleŜących do 
obszaru nadawania wraz z prawem udzielania osobom trzecim prawa nabytych w przedmiotowej umowie.  

Umowa licencyjna nr 2 z dnia 2 stycznia 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
wyłącznej licencji do rozpowszechniania 2 polskich filmów fabularnych w programach Kino Polska. Licencja została 
udzielona na terytorium Polski, USA oraz ich terytoriów zaleŜnych i dominiach. Licencja została udzielona na czas określony 
12 miesięcy z prawem dwunastokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji 
programu Kino Polska. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy, 
Betacam w ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów za 
pomocą wizji i fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych 
i/lub sieciach kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w 
sposób kodowany lub niekodowany. 

Umowa licencyjna z dnia 25 lutego 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
wyłącznej licencji do rozpowszechniania 5 polskich filmów fabularnych w programach Kino Polska. Licencja została 
udzielona na terytorium Polski, USA oraz ich terytoriów zaleŜnych. Licencja została udzielona na czas określony 12 miesięcy 
z prawem dwunastokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji programu 
Kino Polska. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy Betacam SP i VHS 
w ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów za pomocą 
wizji i fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych i/lub 
sieciach kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w sposób 
kodowany lub niekodowany. 

Umowa licencyjna z dnia 12 marca 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
wyłącznej licencji do rozpowszechniania 2 polskich filmów fabularnych w programach Kino Polska. Licencja została 
udzielona na terytorium Polski, USA oraz ich terytoriów zaleŜnych i dominiach. Licencja została udzielona na czas określony 
12 miesięcy z prawem dwunastokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji 
programu Kino Polska. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy Betacam 
SP i VHS w ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów za 
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pomocą wizji i fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych 
i/lub sieciach kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w 
sposób kodowany lub niekodowany. 

Umowa licencyjna z dnia 8 czerwca 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
wyłącznej licencji do rozpowszechniania 9 polskich filmów fabularnych w programach Kino Polska. Licencja została 
udzielona na terytorium Polski. Licencja została udzielona dla poszczególnego filmu na czas określony, wskazany w 
załączniku do umowy. Licencja uprawnia do dwunastokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 
godzin) w kaŜdej wersji programu Kino Polska. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na 
nośnik cyfrowy Betacam SP i VHS w ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino 
Polska, nadawania filmów za pomocą wizji i fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub 
retransmisji na platformach cyfrowych i/lub sieciach kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino 
Polska poprzez siec komputerową w sposób kodowany lub niekodowany. 

Umowa licencyjna z dnia 3 lipca 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
Kino Polska TV sp. z o.o. praw dystrybucyjnych 38 polskich filmów fabularnych. Licencja ma charakter licencji wyłącznej i 
została udzielona na terytorium Polski i zagranicę. Licencja została udzielona na czas określony – dla kaŜdego filmu 
oddzielnie określony w załączniku do umowy. Udzielona licencja obejmuje wszystkie prawa do emisji telewizyjnej filmów na 
terytorium Polski i zagranicą oraz DVD. Prawa PPV oraz VoD dla 22 filmów. Licencjobiorca ma prawo udzielania osobom 
trzecim praw nabytych w przedmiotowej umowie.  

Umowa z dnia 26 sierpnia 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
zgody do telewizyjnego rozprzestrzeniania filmu „Zamęt” na terytorium Polski. Licencja została udzielona na okres 16 
miesięcy z moŜliwością wielokrotnego nadawania. Licencja obejmuje prawo zwielokrotniania poprzez przepisanie na nośnik 
cyfrowy Betacam SP oraz VHS w ilości niezbędnej do wykonania licencji, jak równieŜ prawo wszelkiego rozpowszechniania 
telewizyjnego z prawem udzielania sublicencji.  

Umowa nr 1 z dnia 31 sierpnia 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
zgody do telewizyjnego rozprzestrzeniania 13 filmów zagranicznych na terytorium Polski. Licencja została udzielona na 
okres 16 miesięcy z moŜliwością wielokrotnego nadawania. Licencja obejmuje prawo zwielokrotniania poprzez przepisanie 
na nośnik cyfrowy Betacam SP oraz VHS w ilości niezbędnej do wykonania licencji, jak równieŜ prawo wszelkiego 
rozpowszechniania telewizyjnego z prawem udzielania sublicencji.  

Umowa licencyjna z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

Umowa zawarta pomiędzy SPI Video sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI Video sp. z o.o. udzieliła 
licencji w zakresie 4 filmów fabularnych, w postaci prawa do zwielokrotniania filmów i materiałów dodatkowych na płytach 
VCD, DVD, wprowadzania VCD i DVD z tymi filmami i materiałami dodatkowymi do obrotu na terenie Polski oraz 
wykorzystywania fragmentów filmów i materiałów dodatkowych do celów promocyjnych i reklamy płyt VCD, DVD. Licencja 
obejmuje równieŜ prawo do udzielania sublicencji do rozpowszechniania filmów i materiałów dodatkowych na płytach VCD i 
DVD w postaci insertów (wkładek) do wydawnictw lub dodatków do innych towarów rynkowych Udzielona licencja została 
udzielona do dnia 28 lutego 2010 r. i miała charakter licencji wyłącznej.  

 

UMOWY Z SPI INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.  

Umowa o współpracy z dnia 1 marca 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI International 
Polska sp. z o.o. zleciła Kino Polska TV sp. z o.o. stałej usługi przygotowywania kanałów filmowych Filmbox oraz 
NONSTOPKINO, w szczególności w zakresie: przygotowywania kopii cyfrowych do emisji programów, przygotowywania 
prezentacji filmowych i zwiastunów programów, promocji i reklamy programów, wykonywaniu prac montaŜowych i 
dźwiękowych oraz nadzoru technicznego nad jakością programów. Za poszczególne czynności zostało określone 
wynagrodzenie godzinowe lub ryczałtowe. 

Umowa została zawarta na okres 3 lata z prawem rozwiązania przez kaŜdą ze stron z zachowaniem 6 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niŜ po upływie 18 miesięcy jej obowiązywania. Umowa zawiera klauzulę 
automatycznego przedłuŜania jej na kolejne roczne okresy, o ile Ŝadna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia przed 
upływem 6 miesięcy do jej wygaśnięcia.  
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Umowa licencyjna z dnia 21 marca 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI International 
Polska sp. z o.o. udzieliła wyłącznej licencji do rozpowszechniania 2 polskich filmów fabularnych w programach Kino Polska. 
Licencja została udzielona na terytorium Polski, USA oraz ich terytoriów zaleŜnych i dominiach. Licencja została udzielona 
na czas określony 1 miesiąca z prawem sześciokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) 
w kaŜdej wersji programu Kino Polska. Okresy licencji dla poszczególnych filmów zostały sprecyzowane w załączniku do 
umowy. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy Betacam SP i VHS w 
ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów za pomocą wizji i 
fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych i/lub sieciach 
kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w sposób kodowany 
lub niekodowany. 

Umowa licencyjna z dnia 1 października 2007 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI International 
Polska sp. z o.o. udzieliła wyłącznej licencji do rozpowszechniania 24 polskich filmów fabularnych w programach Kino 
Polska. Licencja została udzielona na terytorium Polski, USA oraz ich terytoriów zaleŜnych i dominiach. Licencja została 
udzielona na czas określony 2 miesięcy z prawem sześciokrotnego nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 
72 godzin) w kaŜdej wersji programu Kino Polska. Okresy licencji dla poszczególnych filmów zostały sprecyzowane w 
załączniku do umowy. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy Betacam 
SP i VHS w ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów za 
pomocą wizji i fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych 
i/lub sieciach kablowych, równoczesnego nadawania programu telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w 
sposób kodowany lub niekodowany. 

Umowa o współpracę z dnia 14 stycznia 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Przedmiotem umowy było 
określenie zasad wzajemnej współpracy w zakresie promocji filmu „Rozmowy nocą”. Rozliczenia zobowiązań nastąpiło 
poprzez wzajemną kompensację.  

Umowa o współpracę z dnia 21 stycznia 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Przedmiotem umowy było 
określenie zasad wzajemnej współpracy w zakresie promocji filmu „W skórze węŜa”. Rozliczenia zobowiązań nastąpiło 
poprzez wzajemną kompensację.  

Umowa o współpracę z dnia 1 kwietnia 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Przedmiotem umowy było 
określenie zasad wzajemnej współpracy w zakresie promocji filmu „Futro”. Rozliczenia zobowiązań nastąpiło poprzez 
wzajemną kompensację.  

Umowa o współpracę z dnia 27 listopada 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Przedmiotem umowy było 
określenie zasad wzajemnej współpracy w zakresie promocji filmu „WINX, Tajemnica zaginionego królestwa”. Rozliczenia 
zobowiązań nastąpiło poprzez wzajemną kompensację.  

Umowa cesji praw i obowiązków z dnia 1 grudnia 2008 r. 

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska TV sp. z o.o. a SPI International Polska sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej 
umowy SPI International Polska sp. z o.o. przeniosła wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług 
kolokacyjnych zawartych z Premium Internet S.A. a Kino Polska TV sp. z o.o. wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki 
wynikającej z tejŜe umowy.  

Umowa o świadczenie usług kolokacyjnych zawarta została w dniu 23 listopada 2007 r. pomiędzy SPI International Polska 
sp. z o.o. a Premium Internet S.A., która to spółka w dniu 19 marca 2008 r. przeniosła wszelkie prawa i obowiązki na Media 
Tel S.A. Przedmiotem umowy kolokacyjnej jest świadczenie usług w zakresie dzierŜawienia szafy teletransmisyjnej.  

Umowa dystrybucyjna z dnia 17 grudnia 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Emitentem a SPI International Polska sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej umowy SPI 
International Polska sp. z o.o. udzieliła zgody na rzecz Kino Polska TV sp. z o.o. na reemisję, dystrybucję, pośrednictwo w 
sprzedaŜy oraz podwykonawstwo kaŜdego z następujących programów telewizyjnych: Filmbox, Filmbox Extra, Filmbox HD, 
Filmbox Family wraz z prawem udzielania sublicencji operatorom kablowym, satelitarnym lub działających z wykorzystaniem 
techniki reemisji w Internecie (w tym z wykorzystaniem techologi DSL) i określenie warunków tej reemisji oraz współpracy 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  129 

stron w tym zakresie. Uprawnienia przyznane Emitentowi dotyczą terytorium Polski. (Uprawnienie SPI International Polska 
sp. z o.o. do zawarcia przedmiotowej umowy wynika z umowy zawartej z Help Film s.r.o. spółki będącej nadawcą oraz 
posiadaczem właściwej koncesji). Emitent zobowiązany jest do aby reemisja programów była dokonywana w całości, bez 
zmian, równocześnie z nadaniem, w sposób nienapuszający integralności nadania telewizyjnego ani składających się na nie 
audycji lub innych przekazów telewizyjnych. Sygnał programów dostarczany będzie za pośrednictwem satelity Eutelsat 
Hotbird na koszt Emitenta. Emitent zobowiązany jest równieŜ zapewnić kodowanie programów uniemoŜliwiające obiór przez 
osoby nieautoryzowane lub zapewnić aby takie kodowanie zostało dokonane przez operatora uprawnionego do reemisji 
programów na podstawie umów sublicencyjnych.  Umowa dystrybucyjna została zawarta na czas nieokreślony. JeŜeli 
którakolwiek ze stron narusza istotne zobowiązania umowne, a takie naruszenie nie zostanie naprawione w terminie 15 dni 
od dnia wezwania, druga strona uprawniona jest do zawieszenia świadczenia swoich zobowiązań na rzecz drugiej strony. 
KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku utraty przez Help Film s.r.o. koncesji na 
nadawanie programów. Z tytułu niniejszej umowy SPI przysługiwać będą opłaty licencyjne ustalone co miesiąc w oparciu o 
przychody osiągnięte przez Emitenta od operatorów kablowych, satelitarnych oraz działających z wykorzystaniem techniki 
reemisji w Internecie pomniejszone o uzgodnione koszty dystrybucyjne programów oraz inne koszty w tym marketingu, 
reklamy, dystrybucji sprzętu.  Umowa została rozwiązana z dniem 31.12.2010 r.  

Umowa licencyjna z dnia 3 stycznia 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI International 
sp. z o.o. udzieliła Kino Polska TV sp. z o.o. praw dystrybucyjnych do 2 polskich filmów fabularnych. Licencja została 
udzielona na terytorium Polski. Licencja została udzielona na czas określony – dla kaŜdego filmu oddzielnie określony w 
załączniku do umowy, z prawem wyłączności. Udzielona licencja obejmuje wszystkie prawa do emisji telewizyjnej filmów na 
terytorium Polski oraz na terytoriach naleŜących do obszaru nadawania wraz z prawem udzielania osobom trzecim prawa 
nabytych w przedmiotowej umowie.  

Umowa licencyjna z dnia 5 czerwca 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI International 
Polska sp. z o.o. udzieliła wyłącznej licencji do rozpowszechniania 6 polskich filmów fabularnych w programach Kino Polska. 
Licencja została udzielona na terytorium Polski. Licencja została udzielona na czas określony z prawem dwunastokrotnego 
nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji programu Kino Polska. Okresy licencji dla 
poszczególnych filmów zostały sprecyzowane w załączniku do umowy. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia 
poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy Betacam SP i VHS w ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach 
telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów za pomocą wizji i fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, 
reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych i/lub sieciach kablowych, równoczesnego nadawania programu 
telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w sposób kodowany lub niekodowany. 

Umowa najmu z dnia 5 września 2009 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Kino Polska TV sp. z o.o. a SPI International sp. z o.o. Na podstawie niniejszej umowy Kino 
Polska TV sp. z o.o. podnajęła 30 m2 lokalu połoŜonego w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7 na rzecz SPI International sp. z 
o.o. Wysokość czynszu została ustalona w wysokości 50,00 zł plus VAT za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni. 
Poza czynszem najemca zobowiązany jest do pokrywania kosztów energii elektrycznej, telefonów oraz Internetu. Umowa 
została zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia 9 września 2009 r. KaŜda ze stron moŜe rozwiązać umowę za 
zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

Umowa licencyjna z dnia 8 stycznia 2010 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI International 
Polska sp. z o.o. udzieliła wyłącznej licencji do rozpowszechniania 2 polskich filmów fabularnych w programach Kino Polska. 
Licencja została udzielona na terytorium Polski. Licencja została udzielona na czas określony z prawem dwunastokrotnego 
nadania filmu (włączenie z prawem 2 powtórek w ciągu 72 godzin) w kaŜdej wersji programu Kino Polska. Okresy licencji dla 
poszczególnych filmów zostały sprecyzowane w załączniku do umowy. Udzielona licencja obejmuje prawo: zwielokrotnienia 
poprzez przepisanie na nośnik cyfrowy Betacam SP i VHS w ilości niezbędnej dla wykonania licencji, emisji w programach 
telewizyjnych Kino Polska, nadawania filmów za pomocą wizji i fonii bezprzewodowej poprzez satelitę w sposób kodowany, 
reemisji lub retransmisji na platformach cyfrowych i/lub sieciach kablowych, równoczesnego nadawania programu 
telewizyjnego Kino Polska poprzez siec komputerową w sposób kodowany lub niekodowany. 

Umowa licencyjna z dnia 26 lipca 2010 r.  

Umowa zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a Kino Polska TV sp. z o.o. Na jej podstawie SPI International 
Polska sp. z o.o. udzieliła niewyłącznej licencji na korzystanie i rozporządzanie w całości lub części serialem „Koń Rafał” w 
zakresie 60 odcinków wskazanych w załączniku do umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących 
polach eksploatacji: wszelkie utrwalania i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) na nośnikach, w 
technice cyfrowej, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisu i pamięci, jak równieŜ w zakresie 
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rozpowszechniania poprzez udostępnienie filmu lub części w sieciach komputerowych. Niniejsza licencja udzielona została z 
prawem sublicencji. Licencjodawca moŜe wypowiedzieć umowę po upływie roku korzystania z kaŜdego odcinka serialu z 
zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

UMOWY Z STOPKLATKA S.A. 

Umowa zawarta przez Emitenta z Stopklatka S.A. na podstawie której dokonano refakturowania kosztów poniesionych przez 
Emitenta na rzecz Stopklatka S.A. z tytułu umowy o świadczenie usług z dnia 28 lipca 2010 r. z panią Iwoną Zabielską 
Stadnik. Umowa określała zakres usług świadczonych przez panią Iwonę Zabielską Stadnik na rzecz Stopklatka S.A. w 
zakresie doradztwa, realizacji i koordynacji działań związanych z projektem filmowego portalu internetowego stopklatka.pl. 
Usługi pani Iwony Zabielskiej Stadnik polegały w szczególności na: (i) dokonaniu analizy bieŜącej działalności portalu, (ii) 
dokonania analizy sytuacji rynkowej portalu, (iii)  analizy zawartości portali, (iv) koordynacji bieŜącej działalności portalu oraz 
pracach koncepcyjnych nad rozwojem portalu, (v) współpracy z działem marketingu i sprzedaŜy w celu wzrostu przychodów.  

20 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, 
JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 

20.1 Historyczne informacje finansowe 
Emitent prezentuje w Prospekcie, zgodnie z wymogami załącznika I Rozporządzenia o Prospekcie, następujące historyczne 
informacje finansowe:  

- sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (dalej: 
MSSF), 

- sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku sporządzone zgodnie z MSSF, 

- sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku sporządzone zgodnie z MSSF. 

W omawianym okresie Emitent sporządzał wyłącznie jednostkowe sprawozdania finansowe. Od dnia 3 grudnia 2010 r. 
Emitent sprawuje kontrolę nad jednym podmiotem – Stopklatka S.A. i wobec powyŜszego za rok obrotowy 2010 sporządzi 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

Sprawozdania finansowe za okresy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 
2008 roku oraz od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, będące podstawą zaprezentowania historycznych 
informacji finansowych, zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz zbadane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami zawodowymi. Opinie biegłego rewidenta o tych sprawozdaniach finansowych zostały zamieszczone 
w punktach 20.3.2-20.3.4 części III Prospektu.  

Sprawozdania finansowe sporządzone zostały przy załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Emitenta 
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przekonaniu, Ŝe nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuacji 
działalności. 

Historyczne informacje finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2009 roku, 31 grudnia 2008 roku oraz 31 grudnia 
2009 roku zostały przez Emitenta przekształcone zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym 
sprawozdaniu finansowym Emitenta, w sposób zapewniający ich porównywalność. Opinia biegłego rewidenta 
o historycznych informacjach finansowych Emitenta, przekształconych na potrzeby Prospektu zgodnie z MSSF, została 
zamieszczona w punkcie 20.3.1 części III Prospektu. 

20.2 Informacje finansowe pro forma 
Wg Zarządu Emitenta brak jest przesłanek sporządzenia informacji finansowych pro forma (tj. znaczących zobowiązań 
finansowych lub teŜ transakcji, które mogłyby spowodować znaczącą zmianę brutto), wobec powyŜszego Emitent nie 
zamieszcza w Prospekcie informacji finansowych pro forma. 
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20.3 Sprawozdania finansowe 

20.3.1 Opinia biegłego rewidenta o historycznych informacjach finansowych za lata 
obrotowe 2007, 2008, 2009 
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20.3.2 Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania Kino Polska TV Sp. z o.o. na 
dzień 31.12.2009 r. 
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20.3.3 Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Kino Polska TV 
Sp. z o.o. na dzień 31.12.2008 r. 
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20.3.4 Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Kino Polska TV 
Sp. z o.o. na dzień 31.12.2007 r. 
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20.3.5 Historyczne informacje finansowe za lata obrotowe 2007, 2008, 2009 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI WEDŁUG MSSF KINO POLSKA TV S.A. ZA LATA 2007-2009 

BILANS 
 

AKTYWA NOTA MSSF MSSF MSSF 
 
 

 
 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

AKTYWA TRWAŁE 

Wartość firmy 4a - - - 

Wartości niematerialne i prawne 5 12 399 846,51 10 309 476,66 6 950 731,47 

Rzeczowe aktywa trwałe 6 1 385 648,06 480 359,12 464 547,21 

Nieruchomości inwestycyjne 8 - - - 

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych 3 - - - 

NaleŜności i poŜyczki 9 - - - 

Pochodne instrumenty finansowe  - - - 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe  - - - 

Długoterminowe rozliczenia międzynarodowe  - - - 

Aktywa odroczonego podatku dochodowego 10 131 747,88 296 147,04 131 809,72 

Suma aktywów trwałych  13 917 242,45 11 085 982,82 7 547 088,40 

AKTYWA OBROTOWE 

Zapasy 11 40 688,24 101 546,40 110 763,37 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 17d 6 915 131,04 2 775 194,73 2 218 647,53 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 17d 30 984,13 - - 

PoŜyczki  - - - 

Pochodne instrumenty finansowe  - - - 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe  - - - 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 12 317 120,00 10 237,18 98 706,70 

Rozliczenia międzyokresowe 17e 1 005 373,36 397 464,47 11 823,50 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 13 - - - 

Suma aktywów obrotowych  8 309 296,77 3 284 442,78 2 439 941,10 

RAZEM AKTYWA  22 226 539,22 14 370 425,60 9 987 029,50 

 
 

PASYWA NOTA MSSF MSSF MSSF 

 
 

 
 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

KAPITAŁ WŁASNY 

Kapitał podstawowy 14a 987 000,00 987 000,00 987 000,00 

Przeszacowanie hiperinflacyjne kapitału podstawowego  - - - 

Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej  - - - 

NaleŜne wpłaty na kapitał  - - - 

Pozostałe kapitały 14c 6 386 911,27 6 386 911,27 6 386 911,27 

Zyski zatrzymane 14b 5 467 126,44 (607 354,72) (4 421 885,95) 

      - zysk / strata z lat ubiegłych  (607 354,72) (4 421 885,95) (6 557 975,18) 

      - zysk netto  6 074 481,16 3 814 531,23 2 136 089,23 

Suma kapitału własnego  12 841 037,71 6 766 556,55 2 952 025,32 

ZOBOWIĄZANIA  9 385 501,51 7 603 869,05 7 035 004,18 

Zobowiązania długoterminowe 

Kredyty i poŜyczki 17c 1 841 055,60 2 772 796,66 5 723 588,73 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  141 

Leasing finansowy 7 - 47 788,62 98 288,02 

Pozostałe zobowiązania  - - - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 7 628,78 18 728,30 31 623,19 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - 

Pozostałe rezerwy długoterminowe  - - - 

Suma zobowiązań długoterminowych  1 848 684,38 2 839 313,58 5 853 499,94 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Kredyty i poŜyczki 17c 140 920,01 820 218,17 - 

Leasing finansowy 7 51 929,94 49 145,72 42 589,59 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

17a 7 092 217,18 3 895 157,31 1 138 914,65 

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego  - 34,27 - 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 16 251 750,00 - - 

Dotacje rządowe  - - - 

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do 
sprzedaŜy 

 - - - 

Suma zobowiązań krótkoterminowych  7 536 817,13 4 764 555,47 1 181 504,24 

RAZEM PASYWA  22 226 539,22 14 370 425,60 9 987 029,50 

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

 NOTA MSSF MSSF MSSF 
 
 

 
 

 01.01.2009 
31.12.2009 

01.01.2008 
31.12.2008 

01.01.2007 
31.12.2007 

Działalność kontynuowana 

Przychody ze sprzedaŜy produktów 2a 35 184 020,99 14 399 522,26 11 859 081,48 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 2a 335,24 73 393,00 308 534,82 

Suma przychodów ze sprzedaŜy  35 184 356,23 14 472 915,26 12 167 616,30 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2a (21 227 605,42) (6 726 279,34) (5 352 150,01) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2a (294,26) (73 113,00) (276 683,77) 

Suma kosztów własnych sprzedaŜy  (21 227 899,68) (6 799 392,34) (5 628 833,78) 

Zysk brutto ze sprzedaŜy  13 956 456,55 7 673 522,92 6 538 782,52 

Koszty sprzedaŜy 2a (1 292 482,41) (236 677,52) (187 645,45) 

Koszty ogólnego zarządu 2a (4 871 942,42) (3 545 253,03) (3 711 678,33) 

Pozostałe przychody operacyjne 18b 157 877,01 77 607,51 45 170,96 

Pozostałe koszty operacyjne 18b (439 756,53) (71 527,89) (27 248,14) 

Zysk z działalności operacyjnej  7 510 152,20 3 897 671,99 2 657 381,56 

Przychody finansowe 19.1 493,59 29 294,78 586,18 

Koszty finansowe 19.2 (300 848,99) (204 588,75) (267 255,98) 

Zysk brutto  7 209 796,80 3 722 378,02 2 390 711,76 

Podatek dochodowy 23 (1 135 315,64) 92 153,21 (254 622,53) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej  6 074 481,16 3 814 531,23 2 136 089,23 

Działalność zaniechana 

Zysk (Strata) za okres z działalności zaniechanej  - - - 
Zysk netto  6 074 481,16 3 814 531,23 2 136 089,23 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH  

  01.01.2009 
31.12.2009 

01.01.2008 
31.12.2008 

01.01.2007 
31.12.2007 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej    

Zysk/(strata) brutto 7 209 796,80 3 722 378,02 2 390 711,76 

Korekty razem: (1 256 196,74) 2 914 561,25 (213 787,50) 

Amortyzacja 1 156 593,59 959 680,63 1 099 804,38 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 45 221,94 41 190,84 110 867,40 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej - (6 857,16) 7 702,32 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu naleŜności (4 170 920,44) (556 547,20) (293 152,32) 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów 60 858,16 9 216,97 (35 897,80) 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu rezerw 251 750,00 - - 

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów 3 197 059,87 2 756 242,66 (789 516,87) 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (607 908,89) (385 640,97) (1 532,88) 

Podatek dochodowy zapłacony (982 016,00) (85 079,00) (198 340,00) 

Pozostałe (inne korekty) (206 834,97) 182 354,48 (113 721,73) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 5 953 600,06 6 636 939,27 2 176 924,26 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej    

SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych - 6 857,16 (7 702,32) 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (4 196 170,37) (4 361 874,72) (2 075 739,82) 

SprzedaŜ nieruchomości inwestycyjnych - - - 

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych - - - 

SprzedaŜ aktywów finansowych - - - 

Nabycie aktywów finansowych - - - 

Nabycie jednostki zaleŜnej, po potrąceniu przejętych środków pienięŜnych - - - 

Dywidendy i odsetki otrzymane - - - 

Spłata udzielonych poŜyczek - - - 

Udzielenie poŜyczek - - - 

Pozostałe - - - 

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (4 196 170,37) (4 355 017,56) (2 083 442,14) 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej    

Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - - 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (50 499,40) (42 618,69) (19 699,28) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów 1 989 031,92 2 100 218,17 - 

Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych - - - 

Spłata poŜyczek/kredytów (3 488 124,66) (4 386 799,87) - 

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej - - - 

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym - - - 

Wykup dłuŜnych papierów wartościowych - - - 

Odsetki zapłacone, w tym (45 221,94) (41 190,84) (110 867,40) 

-aktywowane koszty finansowania zewnętrznego - - - 

Pozostałe 144 267,21 - 40 000,00 

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej (1 450 546,87) (2 370 391,23) (90 566,68) 

Zwiększenie netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów 306 882,82 (88 469,52) 2 915,44 

RóŜnice kursowe netto - - - 

Środki pienięŜne na początek okresu 10 237,18 98 706,70 95 791,26 

Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym 317 120,00 10 237,18 98 706,70 

0 ograniczonej moŜliwości dysponowania 253 000,00 - - 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

 NOTA MSSF MSSF MSSF 
 
 

 
 

 01.01.2009 
31.12.2009 

01.01.2008 
31.12.2008 

01.01.2007 
31.12.2007 

Zysk netto  6 074 481,16 3 814 531,23 2 136 089,23 

Inne całkowite dochody 
 
Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych  - - - 

     Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy  - - - 

   - dochody / straty ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych  - - - 

   - kwoty przeniesione do wyniku finansowego  - - - 

     Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pienięŜnych  - - - 

   - dochody / straty ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych  - - - 

   - kwoty przeniesione do wyniku finansowego  - - - 

   - kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji zabezpieczanych  - - - 

     Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów 
całkowitych 

 - - - 

     Inna całkowite dochody po opodatkowaniu  - - - 

     Całkowite dochody  6 074 481,16 3 814 531,23 2 136 089,23 

 
ZYSK / STRATA NETTO NA 1 DZIEŃ 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE NOTA MSSF MSSF MSSF 

 
 

 
 

 01.01.2009 
31.12.2009 

01.01.2008 
31.12.2008 

01.01.2007 
31.12.2007 

 
 

 
 

PLN/udział PLN/udział PLN/udział 

                               z działalności kontynuowanej 

-podstawowy  3 077,24 1 932,39 1 082,11 

-rozwodniony  - - - 

                               z działalności kontynuowanej i zaniechanej 

-podstawowy  3 077,24 1 932,39 1 082,11 

-rozwodniony  - - - 

 
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE ZA OKRES  01.01.2009 - 31.12.2009 

 

Przypadający na udziałowców Spółki  
 Kapitał 

zakładowy 
Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem 

Przypadający na 
udziałowców 

mniejszościowych 
 

Kapitał własny 
ogółem 

 
 

Na dzień 1 stycznia 2009 roku 987 000,00 6 386 911,27 (607 354,72) 6 766 556,55 - 6 766 556,55 

Korekty błędów - - - - - - 
Na dzień 1 stycznia 2009 
roku po zmianach 

987 000,00 6 386 911,27 (607 354,72) 6 766 556,55  6 766 556,55 

Zysk lub (strata) roku ubiegłego - - - - - - 
Zysk lub (strata) roku - - 6 074 481,16 6 074 481,16 - 6 074 481,16 

Wypłata dywidendy - - - - - - 

Inna całkowite dochody: - - - - - - 

Inne całkowite dochody za okres od 
01.01 do 31.12.2009 r. 

- - - - - - 

Podatek dochodowy odnoszący się do 
składników innych dochodów 
całkowitych 

- - - - - - 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku 987 000,00 6 386 911,27 5 467 126,44 12  841 037,71 - 12 841 037,71 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE ZA OKRES  01.01.2008 - 31.12.2008 
 

 Przypadający na udziałowców Spółki 

 
 

Kapitał 
zakładowy 

Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem 

Przypadający na 
udziałowców 
mniejszościowyc
h 

Kapitał własny 
ogółem 

 
 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku 987 000,00 6 386 911,27 (4 421 885,95) 2 952 025,32 - 2 952 025,32 
Korekty błędów - - - - - - 
Na dzień 1 stycznia 2008 
roku po zmianach 

987 000,00 6 386 911,27 (4 421 885,95) 2 952 025,32  2 952 025,32 

Zysk lub (strata) roku ubiegłego - - - - - - 

Zysk lub (strata) roku - - 3 814 531,23 3 814 531,23 - 3 814 531,23 

Wypłata dywidendy - - - - - - 

Inna całkowite dochody: - - - - - - 

Inne całkowite dochody za okres od 
01.01 do 31.12.2008 r. 

- - - - - - 

Podatek dochodowy odnoszący się do 
składników innych dochodów 
całkowitych 

- - - - - - 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku 987 000,00 6 386 911,27 (607 354,72) 6 766 556,55 - 6 766 556,55 

 
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE ZA OKRES  01.01.2007 - 31.12.2007 

 

 Przypadający na udziałowców Spółki 
 
 

Kapitał 
zakładowy 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
Przypadający na 

udziałowców 
mniejszościowy

ch 

Kapitał własny 
ogółem 

 
 

Na dzień 1 stycznia 2007 roku 987 000,00 6 386 911,27 (8 893 300,94) (1 519 389,67) - (1 519 389,67) 
Korekty błędów - - 2 335 325,76 2 335 325,76 - 2 335 325,76 
Na dzień 1 stycznia 2007 roku po 

zmianie 
987 000,00 6 386 911,27 (6 557 975,18) 815 936,09 - 815 936,09 

Zysk lub (strata) roku ubiegłego - - - - - - 

Zysk lub (strata) roku - - 2 136 089,23 2 136 089,23 - 2 136 089,23 

Wypłata dywidendy - - . . - - 

Inna całkowite dochody: - - - - - - 

Inne całkowite dochody za okres od 
01.01 do 31.12.2008 r. 

- - - - - - 

Podatek dochodowy odnoszący się 
do składników innych dochodów 
całkowitych 

- - - - - - 

Na dzień 31 grudnia 2007 roku 987 000,00 6 386 911,27 (4 421 885,95) 2 952 025,32 - 2 952 025,32 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Spółka Kino Polska TV Sp. z o.o. rozpoczęła swoja działalność w 2003 roku poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu 
notarialnego dnia 17 czerwca 2003 r, wraz z późniejszymi zmianami. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem 0000165930 dokonano 26.06.2003r. Spółka działa w oparciu o koncesję nr 
296/2009-T wydaną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudniu 2003 roku obowiązującą 
do 17 grudnia 2013r. 

Obecnie głównym udziałowcem spółki jest firma SPI, posiadająca 99,95% udziałów – przejęcie udziałów nastąpiło w 2007 
roku. Pozostałym udziałowcem (0,05%) jest Piotr Reisch. 

Spółka jest komercyjną stacją telewizyjną (tzw. kanałem tematycznym), zajmującą się produkcją  
i emisją tematycznego kanału telewizyjnego opartego na polskiej twórczości filmowej.  

Spółka jako jedyny kanał telewizyjny w Polsce i na świecie, realizuje misję popularyzacji i promocji polskiego kina. 
Propozycje programowe stacji obejmują pełne spektrum polskiej twórczości filmowej i telewizyjnej. Emituje polskie filmy 
fabularne, dokumentalne i animowane, seriale oraz kroniki filmowe. Jest teŜ pierwszym i jedynym kanałem tematycznym ze 
stałym pasmem polskiego kina niezaleŜnego. Spółka jako jeden z nielicznych kanałów prezentuje twórczość polskich 
filmowców: reŜyserów, operatorów, scenarzystów, aktorów, kompozytorów muzyki filmowej, ale takŜe początkujących 
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twórców awangardowych i niezaleŜnych. 

Spółka jest takŜe emitentem pakietu kanałów „FilmBox” („FilmBox” , „FilmBox Extra”, „FilmBox Family”  oraz  „FilmBox HD”), 
który w istotny sposób wpłynął na przychody generowane przez Spółkę. 

Spółka jest dostępna na wszystkich platformach cyfrowych i u większości operatorów kablowych na terenie całego kraju. 
Głównym źródłem przychodów kanału są opłaty abonamentowe wnoszone przez operatorów sieci kablowych i satelitarnych, 
dodatkowo przychody są uzupełniane wpływami ze sprzedaŜy reklam.  

Rok 2007 zaowocował wieloma podpisanymi umowami na reemisję z operatorami satelitarnymi: cyfrowymi ( Cyfrowy Polsat, 
Cyfra +) oraz kablowymi (UPC i Astra). W drugiej połowie 2007 Spółka rozpoczęła dostarczanie filmów do podmiotów 
świadczących usługę video on demand.  

Na koniec roku 2007 Spółka powiększyła liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję kanału „Kino 
Polska” do 165 i podwyŜszyła zasięg techniczny do 3 200 000 abonentów. 

W styczniu 2008 roku Spółka otrzymała nagrodę PISF w kategorii Program Telewizyjny za rok 2007, za upowszechnianie 
kultury filmowej. 

W połowie 2008 roku Spółka powołała do Ŝycia prestiŜowe Wydawnictwo Telewizji Kino Polska, które kontynuuje misję 
programową stacji na rynku DVD, wydając kolekcje ekskluzywnych boxów z dorobkiem znakomitych polskich twórców. 

Na koniec roku 2008 Spółka powiększyła liczbę podpisanych umów z Operatorami Sieci Kablowych na reemisję programu 
„Kino Polska” do 222 i podwyŜszyła zasięg techniczny do 4 400 000 abonentów. 

Z początkiem roku 2009 Spółka rozpoczęła nadawanie na polskim rynku nowych kanałów tematycznych. Są to: kanał 
podstawowy „FilmBox” oraz kanały z Pakietu Premium: „FilmBox Extra”, „FilmBox HD” i „FilmBox Family”. Dystrybucja 
nowych kanałów tematycznych istotnie wpływa na przychody generowane przez Spółkę. 

W listopadzie 2009 roku Spółka zaprzestała nadawania programu na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

W grudniu 2009 roku Kino Polska TV Sp. z o.o. otrzymała prestiŜowe wyróŜnienie w postaci nominacji do nagrody 
TeleKamery w kategorii Kanał Filmowy. Nagroda ta przyznawana jest przez czytelników największego w Polsce tygodnika 
telewizyjnego TeleTydzień . 

We wrześniu 2009 roku Spółka podpisała aneks poszerzający współpracę z Canal+ Cyfrowy  
Sp. z o.o. na reemisję kanału „Kino Polska” – w wyniku którego nastąpiło poszerzenie zasięgu technicznego o 1 000 000 
abonentów oraz podobny na reemisję kanału „FilmBox” – poszerzenie zasięgu technicznego powiększyło się o 700 000 
abonentów. 

W grudniu 2009 roku, w wyniku wzrostu liczby podpisanych kontraktów na reemisję kanału „Kino Polska”, Spółka 
podwyŜszyła zasięg techniczny do 5 600 000 abonentów. Z końcem 2009 roku nastąpił równieŜ wzrost podpisanych umów 
z operatorami sieci kablowych na reemisję kanałów „FilmBox” do 80 i podwyŜsza zasięg techniczny do 2 500 000 
abonentów. 

W 2009 roku Spółka odnotowała stały wzrost udziałów w rynku oraz wskaźników oglądalności. Szczególnie dynamiczny był 
on na przełomie grudnia 2009 i stycznia 2010. Wyniki oglądalności w tym okresie były ponad dwukrotnie wyŜsze niŜ w roku 
ubiegłym. Średni wskaźnik AMR w grupie 4+ wyniósł w 2009 roku 23 189, podczas gdy rok wcześniej osiągnął poziom 12 
697.  

SPIS NOT 
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Nota 17a.  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

Nota 17b.  Dotacje do aktywów trwałych 
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Nota 18a.  Koszty według rodzaju 

Nota 18b.  Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Nota 19.   Przychody finansowe 

Nota 20.   Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej 

Nota 21a.  Zarządzanie ryzykiem dotyczącym instrumentów finansowych 

Nota 21b.  Zarządzanie kapitałem 

Nota 22.   Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

Nota 23.   Podatek dochodowy 

Nota 24.   Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych 

Nota 25.   Wydarzenia po dniu bilansowym 

 NOTA 1a. PODSTAWA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. sporządzone zostało po raz pierwszy zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF"). Ujawnienia wymagane zapisami Międzynarodowego Standardu 
Sprawozdawczości Finansowej nr 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy", a dotyczące przejścia z obowiązujących lokalnie przepisów na standardy międzynarodowe zostały przedstawione 
w punkcie „Korekty błędów". 

Sprawozdanie finansowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF"), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i obowiązywały na dzień 31 
grudnia 2008 roku. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w walucie złoty polski, która jest walutą funkcjonalną Emitenta, 
a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w złotych polskich (zł).  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta  
w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie 
istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności przez Emitenta. 

Zastosowanie standardu lub interpretacji przed datą ich wejścia w Ŝycie 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego zastosowania następujących 
standardów i interpretacji obowiązujących dla okresów rozpoczynających się od 1 stycznia 2009 roku lub później: 
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a) MSR 1 (zmiany) „Prezentacja sprawozdań finansowych". Standard wprowadza kilka zmian, w tym: 

- nowe nazwy poszczególnych sprawozdań, 

- pełne sprawozdanie o wyniku, oprócz dotychczasowego rachunku zysków i strat, obejmuje równieŜ sprawozdanie  
z wyniku, który został ujęty bezpośrednio w kapitale, 

b) MSSF 8 (zmiany) „Segmenty operacyjne". Standard zastępuje MSR 14. 

c) MSSF 1 (zmiany) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy". Dodanie nowego zwolnienia ze stosowania innych standardów 
przy przejściu na MSSF. 

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych" 

Wcześniejsze zastosowanie standardu nie wpłynęło na sytuację finansową oraz wynik finansowy Spółki. Zaktualizowany 
standard wymaga sumowania informacji w sprawozdaniach finansowych w oparciu o kryterium cech wspólnych i wprowadza 
sprawozdanie z całkowitych dochodów („statement of comprehensive income"). Pozycje przychodów i kosztów oraz pozycje 
składające się na pozostałe całkowite dochody mogą być prezentowane albo w pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów pokazującym sumy cząstkowe, albo w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (oddzielnie rachunek zysków i strat 
oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów). Spółka zdecydowała się na prezentację dwóch oddzielnych sprawozdań. 

W „Zestawieniu zmian w kapitale własnym" - w pierwszej kolejności prezentowane są zmiany kapitału wynikające  
z transakcji z właścicielami, a następnie wpływ całkowitych dochodów na kapitał własny wynikający ze „Sprawozdania  
z całkowitych dochodów". 

Spółka nie posługuje się zmienionymi nazwami poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, korzystając 
z dopuszczonej przez standard moŜliwości uŜywania nazewnictwa innego niŜ w MSR 1. 

MSSF 8 „Segmenty operacyjne" 

W związku z wejściem w Ŝycie standardu MSSF 8 Segmenty operacyjne, Spółka dostosowała prezentację segmentów 
działalności w sprawozdaniu finansowym do wymogów tego standardu. Wcześniejsze zastosowanie standardu nie wpłynęło 
na sytuację finansową oraz wynik finansowy Spółki. 

Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską: 

Zmiany do MSR 39 „Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena" (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających  
się 1 lipca 2009 r. oraz później). 

Zmiany precyzują zastosowanie istniejących zasad ustalania czy określone ryzyko lub części przepływów pienięŜnych mogą 
zostać wyznaczone, jako zabezpieczane. Podczas wyznaczania powiązania zabezpieczającego powinno być moŜliwe 
wyodrębnienie oraz wiarygodna wycena ryzyka lub części przepływów pienięŜnych; inflacja wyłącznie w wyjątkowych 
warunkach moŜe być wyznaczona, jako podlegająca zabezpieczeniu. 

Zmiany do MSR 39 nie mają zastosowania do sprawozdania finansowego Spółki, poniewaŜ nie stosuje ona rachunkowości 
zabezpieczeń. 

Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2008 

Zmiany do MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy" (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się  
1 lipca 2009 r. oraz później). 

MSSF 5 został zmieniony i precyzuje, Ŝe: 

-jednostka zdecydowana na dokonanie sprzedaŜy, z którą wiąŜe się utrata kontroli nad jednostką zaleŜną, klasyfikuje 
wszystkie aktywa i zobowiązania tej jednostki zaleŜnej, jako przeznaczone do sprzedaŜy, jeŜeli kryteria zawarte  
w paragrafach 6-8 zostały spełnione, 

- ujawnienia dotyczące działalności zaniechanej są wymagane, jeŜeli jednostka zaleŜna stanowi grupę do zbycia, która 
spełnia kryteria zawarte w definicji działalności zaniechanej. 

Spółka zastosuje nowe wymagania zgodnie z zapisami standardu. 

KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości" (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2009 r. oraz później; zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr 636/2009 wszystkie jednostki stosują powyŜsze zmiany 
najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2009 r.). 

KIMSF 15 precyzuje, Ŝe przychody, które powstają w związku z realizacją umów budowlanych dotyczących nieruchomości 
ujmuje się w powiązaniu ze stopniem zaawansowania wykonania usługi w następujących przypadkach: 

- umowa spełnia definicję kontraktu budowlanego zgodnie z MSR 11.3; 
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- umowa dotyczy wyłącznie świadczenia usług zgodnie z MSR 18 (tj. jednostka nie jest zobowiązana do dostarczenia 
materiałów budowlanych); oraz 

- umowa dotyczy sprzedaŜy towarów natomiast kryteria rozpoznania przychodów zgodnie z MSR 18.14 są spełniane  
w sposób ciągły w miarę postępu zaawansowania robót. 

We wszystkich pozostałych przypadkach, przychód jest rozpoznany, kiedy wszystkie kryteria rozpoznania przychodów 
zgodnie z MSR 18.14 są spełnione (tj. po zakończeniu budowy lub dokonaniu dostawy). 

KIMSF 15 nie ma zastosowania do działalności Spółki, poniewaŜ Spółka nie jest stroną umów budowlanych dotyczących 
nieruchomości. 

KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą" (obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 października 2008 r. oraz później; zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr 460/2009 wszystkie 
jednostki stosują KIMSF 16 najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się po 
dniu 30 czerwca 2009 r.) 

Interpretacja wyjaśnia następujące kwestie: rodzaj ekspozycji, która moŜe być zabezpieczana, w jakich podmiotach  
w Grupie moŜe być utrzymywany instrument zabezpieczany, czy zastosowana metoda konsolidacji wpływa na efektywność 
zabezpieczenia, moŜliwą formę instrumentu zabezpieczanego oraz wartości, które mogą zostań przekwalifikowane  
7 kapitału własnego do zysków i Gtrat w momencie zbycia udziałów w podmiocie zagranicznym. 

KIMSF 16 nie ma zastosowania do działalności Spółki, poniewaŜ Spółka nie posiada udziałów w podmiotach zagranicznych. 

KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom" (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się  
1 lipca 2009 r. oraz później; zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr 1142/2009 wszystkie jednostki stosują powyŜsze 
zmiany najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu  
31 października 2009 r.). 

Interpretacja dotyczy wydania udziałowcom dywidendy w formie aktywów niepienięŜnych. Zgodnie z interpretacją 
zobowiązanie do wypłaty dywidendy powinno zostać rozpoznane w momencie, kiedy dywidenda została w odpowiedni 
sposób uchwalona i nie leŜy juŜ w gestii jednostki. Zobowiązania, o których mowa powyŜej są wyceniane w wartości 
godziwej aktywów, które mają zostać wydane. Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu dywidendy powinna zostać 
wyceniana na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego. Zmiany wartości bilansowej powinny być ujmowane w kapitale, 
jako korekta wartości dywidendy. W momencie wypłaty dywidendy, ewentualnie powstała róŜnica między wartością 
bilansową wydanych aktywów oraz wartością bilansową zobowiązań powinny być ujęte w zysku lub stracie. 

PoniewaŜ interpretację stosuje się prospektywnie, nie będzie miała wpływu na sprawozdania finansowe za okresy sprzed jej 
pierwszego zastosowania. Ponadto, poniewaŜ interpretacja dotyczy przyszłych dywidend, nie jest moŜliwe ustalenie z góry 
jej wpływu na sprawozdanie finansowe. 

 

NOTA 1b.  ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

1.      Korekta błędów 

ROK 2007 

Sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało sporządzone po raz pierwszy zgodnie z wymogami MSSF. W związku  
z powyŜszym wprowadzono następujące korekty: 

- korektę wartości niematerialnych i prawnych o nieograniczonym okresie uŜytkowania (wywiady i utwory) polegająca na 
skorygowaniu wartości niematerialnych i prawnych o dotychczasowe umorzenie; korekta ta została odniesiona w 
kwocie 3.638.462,28 zł na „zysk (strata) z lat ubiegłych" (w szczególności na przedmiotową korektę złoŜyły się: korekta 
roku 2006  
w kwocie 2.453.012,30 zł, oraz korekta wartości niematerialnych i prawnych za 2007 rok w kwocie 1.185.449,98 zł), 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na skorygowaniu kwoty amortyzacji za rok 2007 o kwotę umorzenia, o 
którą została skorygowana wartość wartości niematerialnych i prawnych (kwota 1.185.449,98 zł), 

- korektę dotyczącą przekształcenia umowy leasingu operacyjnego (umowa leasingu nr 53578/2007 z 29.10.2007r.) na 
leasing finansowy (podatkowo operacyjny). Przy przekształceniu umowy leasingu w 2007r. zastosowano metodę stałej 
okresowej stopy procentowej, zgodnie, z którą odsetki stanowią zawsze taką samą część niespłaconego kapitału. W 
wyniku przekształcenia wprowadzono do aktywów bilansu środki trwałe na kwotę 147.222,16 zł, a w pasywach bilansu 
wykazano kwotę zobowiązań z tytułu leasingu (w pozycji „inne zobowiązania finansowe') w podziale na część 
krótkoterminową (kwota 42.589,59 zł) i długoterminową (kwota 98.288,02 zł), 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na skorygowaniu pozycji „usługi obce" w ramach kosztów działalności 



Część III. Dokument rejestracyjny 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  149 

operacyjnej o zapłacone przez Spółkę opłaty leasingowe w 2007 roku z tytułu umowy leasingu operacyjnego na kwotę 
23.526,07 zł, 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na wprowadzeniu kwoty amortyzacji naliczonej za okres od 01.01.2007-
31.12.2007 roku dla wprowadzonego do ewidencji środka trwałego w leasingu na kwotę 13.383,83 zł, 

- korektę polegającą na wprowadzeniu do bilansu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 
131.809,72 zł; korekta odniesiona w kwocie 26.043,47 zł na wynik finansowy roku bieŜącego, pozostała kwota ujęta w 
wyniku lat ubiegłych, 

- korektę polegającą na ustaleniu i wprowadzeniu do bilansu wartości rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego (kwota 31.623,19 zł); korekta 30.239,06 zł odniesiona na wynik finansowy roku bieŜącego, a 1.384,14 zł 
na wynik roku poprzedniego, 

- korektę prezentacyjną krótkoterminowych rozliczeń na kwotę 569.630,93 zł polegającą na przesunięciu przedmiotowej 
kwoty do pozycji „pozostałe naleŜności", 

- korektę o róŜnicę pomiędzy skorygowaną ceną nabycia otrzymanych poŜyczek długoterminowych a ich wartością 
według kwoty wymaganej do zapłaty w kwocie 274.155,59 zł (kwota dotyczy róŜnicy z wyceny poŜyczek na koniec 
2006); korekta odniesiona na wyniki lat ubiegłych), 

- korektę o róŜnicę pomiędzy skorygowaną ceną nabycia otrzymanych poŜyczek długoterminowych a ich wartością 
według kwoty wymaganej do zapłaty (kwota 120.464,77 zł na koniec roku 2007); korekta w wysokości 153.690,82 
została odniesiona do "kosztów finansowych”, jako zmniejszenie pozycji "koszty z tytułu odsetek od poŜyczek" (kwota 
ta wynika  
z róŜnicy pomiędzy ustalonymi na koniec 2006 i 2007 roku róŜnicami pomiędzy wyceną poŜyczek według 
skorygowanej ceny nabycia a ich wartością według kwoty wymaganej do zapłaty), 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na wprowadzeniu do pozycji „koszty finansowe" kosztów odsetek 
dotyczących umowy leasingu (kwota 3.797,68 zł); korekta odniesiona na wynik finansowy roku bieŜącego, 

- korektę prezentacyjną wartości rozliczeń międzyokresowych (kwota 1.378,11 zł) polegająca na przesunięciu 
przedmiotowej kwoty do pozycji „pozostałe zobowiązania". 

ROK 2008 

Sprawozdanie finansowe za 2008 r. zostało przekształcone zgodnie z wymogami MSSF. Pierwszym rokiem, który został 
objęty przekształceniem był 2007. W związku z przekształceniem sprawozdania finansowego za rok 2008, na 
międzynarodowe standardy rachunkowości, dokonano kolejnych korekt stosownie do wcześniej ustalonych zasad, tj.: 

- korektę wartości niematerialnych i prawnych o nieograniczonym okresie uŜytkowania (wywiady i utwory) polegającą na 
skorygowaniu wartości niematerialnych i prawnych o dotychczasowe umorzenie; korekta ta została odniesiona w 
kwocie 1.157.879,40 zł na wynik finansowym roku bieŜącego, 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na skorygowaniu kwoty amortyzacji za rok 2008 o kwotę, o którą została 
skorygowana wartość wartości niematerialnych i prawnych (kwota 1,157.879,40 zł), 

- korektę wynikającą z przekształcenia umowy leasingu operacyjnego (umowa leasingu nr 53578/2007 z 29.10.2007 r.) 
na leasing finansowy (podatkowo operacyjny), wprowadzonej w 2007 roku, polegającą na wprowadzeniu do aktywów 
bilansu środków trwałych na kwotę netto 93.686,83 zł i wykazaniu w pasywach bilansu kwoty zobowiązań z tytułu 
leasingu (w pozycji "inne zobowiązania finansowe") w podziale na część krótkoterminową (kwota 49.145,72 zł) i 
długoterminową (kwota 47.788,62 zł), 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na skorygowaniu pozycji „usługi obce" w ramach kosztów działalności 
operacyjnej o zapłacone przez Spółkę opłaty leasingowe w 2008 roku z tytułu umowy leasingu operacyjnego (kwota 
56.302,35 zł), 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na wprowadzeniu kwoty amortyzacji naliczonej za okres od 01.01.2008-
31.12.2008 roku dla wprowadzonego do ewidencji środka trwałego w leasingu (kwota 53.535,33 zł), 

- korektę o wprowadzoną do bilansu wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ( kwota 296.147,04 
zł); korekta ta została odniesiona na wynik finansowy roku bieŜącego w kwocie 164.337,32 zł, 

- korektę o wprowadzoną do bilansu rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego (kwota 18.728,30 zł); korekta 
ta została odniesiona na wynik finansowy roku bieŜącego w kwocie 12.894,89 zł, 

- korektę o róŜnicę pomiędzy skorygowaną ceną nabycia otrzymanych poŜyczek długoterminowych a ich wartością 
według kwoty wymaganej do zapłaty (kwota 19.103,56 zł); korekta została odniesiona na wynik finansowy roku 
bieŜącego, 
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- korektę prezentacyjną krótkoterminowych rozliczeń na kwotę 1.250.226,96 zł polegającą na przesunięciu 
przedmiotowej kwoty do pozycji „pozostałe naleŜności", 

- korektę o róŜnicę pomiędzy skorygowaną ceną nabycia otrzymanych poŜyczek długoterminowych a ich wartością 
według kwoty wymaganej do zapłaty (kwota 101.370,72 zł); korekta została odniesiona na wynik finansowy roku 
bieŜącego, 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na wprowadzeniu do pozycji „koszty finansowe" kosztów odsetek 
dotyczących umowy leasingu (kwota 12.359,53 zł); korekta odniesiona na wynik finansowy roku bieŜącego, 

- korektę prezentacyjną wartości rozliczeń międzyokresowych (kwota 145.815,20 zł) polegającą na przesunięciu 
przedmiotowej kwoty do pozycji „pozostałe zobowiązania". 

ROK 2009 

Sprawozdanie finansowe za 2009 r. zostało przekształcone zgodnie z wymogami MSSF. Pierwszym rokiem, który został 
objęty przekształceniem był 2007. W związku z przekształceniem sprawozdania finansowego za rok 2009 na 
międzynarodowe standardy rachunkowości, dokonano kolejnych korekt stosownie do wcześniej ustalonych zasad, tj.: 

- korektę wartości niematerialnych i prawnych o nieograniczonym okresie uŜytkowania (wywiady i utwory) polegającą 
na skorygowaniu wartości niematerialnych i prawnych o dotychczasowe umorzenie; korekta ta została odniesiona 
w kwocie 628.628,63 zł na wynik finansowy roku bieŜącego, 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na skorygowaniu kwoty amortyzacji za rok 2009 o kwotę, o którą została 
skorygowana wartość wartości niematerialnych i prawnych (kwota 628.628,63 zł), 

- korektę wynikającą z przekształcenia umowy leasingu operacyjnego (umowa leasingu nr 53578/2007 z 29.10.2007 r.) 
na leasing finansowy (podatkowo operacyjny), wprowadzonej w 2007 roku, polegającą na wprowadzeniu do aktywów 
bilansu środków trwałych na kwotę netto 40.151,50 zł i wykazaniu w pasywach bilansu kwoty zobowiązań z tytułu 
leasingu (w pozycji "inne zobowiązania finansowe") w podziale na część krótkoterminową (kwota 51.930,54 zł) 
i długoterminową (0,00 zł),  

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na skorygowaniu pozycji „usługi obce" w ramach kosztów działalności 
operacyjnej o zapłacone przez Spółkę opłaty leasingowe w 2009 roku z tytułu umowy leasingu operacyjnego (kwota 
52.628,01 zł), 

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na wprowadzeniu kwoty amortyzacji naliczonej za okres od 01.01.2009-
31.12.2009 roku dla wprowadzonego do ewidencji środka trwałego w leasingu (kwota 53.535,33 zł), 

- korektę o wprowadzoną do bilansu wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (kwota 131.809,72 
zł); korekta ta została odniesiona na wynik finansowy roku bieŜącego w kwocie 164.399,16 zł, 

- korektę o wprowadzoną do bilansu rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego (kwota 7.628,78 zł); korekta 
ta została odniesiona na wynik finansowy roku bieŜącego, 

- korektę prezentacyjną krótkoterminowych rozliczeń na kwotę 3.340.796,82 zł polegająca na przesunięciu 
przedmiotowej kwoty do pozycji „pozostałe naleŜności", 

- korektę o róŜnicę pomiędzy skorygowaną ceną nabycia otrzymanych poŜyczek długoterminowych a ich wartością 
według kwoty wymaganej do zapłaty (kwota 82.267,16 zł); korekta została odniesiona na wynik finansowy roku 
bieŜącego,  

- korektę rachunku zysków i strat polegającą na wprowadzeniu do pozycji „koszty finansowe" kosztów odsetek 
dotyczących umowy leasingu (kwota 7.623,16 zł); korekta odniesiona na wynik finansowy roku bieŜącego, 

- korektę prezentacyjną wartości rozliczeń międzyokresowych (kwota 2.073.667,35 zł) polegającą na przesunięciu 
przedmiotowej kwoty do pozycji „pozostałe zobowiązania". 

2. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego: 

a) Prezentacja sprawozdań finansowych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Emitent prezentuje odrębnie „Rachunek zysków i strat", który 
zamieszczony jest bezpośrednio przez „Sprawozdaniem z całkowitych dochodów". 

„Rachunek zysków i strat" prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Rachunek przepływów pienięŜnych" 
sporządzany jest metodą pośrednią. 
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Spółka nie posługuje się zmienionymi nazwami poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, korzystając 
z dopuszczonej przez standard moŜliwości uŜywania nazewnictwa innego niŜ w MSR 1. 

b) Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 

W związku z wejściem w Ŝycie standardu MSSF 8 „Segmenty operacyjne", Spółka dostosowała prezentację segmentów 
działalności w sprawozdaniu finansowym do wymogów tego standardu. 

c) Rzeczowe aktywa trwałe 

Pozycja rzeczowych aktywów trwałych, która kwalifikuje się do ujęcia, jako składnik aktywów, początkowo wyceniana jest 
według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. 

Spółka przyjęła zasadę dotyczącą sposobu wyceny opartą na koszcie. Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów 
trwałych, jako składnika aktywów, naleŜy wykazywać ją według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego 
o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Wycenione według wartości godziwej na dzień przejścia Spółki na MSSF składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się 
w bilansie w wartości uwaŜanej za koszt, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty 
wartości. Spółka alokuje początkową wartość składnika rzeczowych aktywów trwałych na jego istotne części składowe 
i amortyzuje osobno kaŜdą taką część. 

d) Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne - zgodnie z MSR 38 - są to moŜliwe do zidentyfikowania niepienięŜne składniki aktywów, 
nieposiadające postaci fizycznej, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę i które przynoszą przyszłe korzyści ekonomiczne. 

Składnik wartości niematerialnych powinien być początkowo wyceniony w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. 

Prawa majątkowe do wywiadów i nagrań mają nieokreślony okres uŜytkowania i w związku z tym nie są amortyzowane. 
Przesłankami ustalenia takiego okresu uŜytkowania był charakter wywiadów i nagrań oraz brak prawnych i rynkowych 
ograniczeń, co do okresu ich publikowania. Prawa te poddawane są weryfikacji pod kątem utraty wartości corocznie lub 
częściej - w przypadku, gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na utratę ich wartości bilansowej (zasada 
z punktu w). 

Wydatki dotyczące wartości niematerialnych, które nie powodują ulepszenia lub przedłuŜenia okresu ich uŜytkowania są 
ujmowane, jako koszty w momencie ich poniesienia. W przeciwnym wypadku są kapitalizowane. 

e) PoŜyczki 

Do poŜyczek zalicza się aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków 
pienięŜnych, towarów lub usług, z wyjątkiem aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaŜy w krótkim terminie. Do 
poŜyczek zalicza się poŜyczki udzielone jednostkom zaleŜnym i stowarzyszonym i innym jednostkom oraz transakcje na 
bonach skarbowych typu "buy sell back". PoŜyczki udzielone są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, po 
pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości (zasada z punktu w). Odsetki naliczone ujmowane są w przychodach 
finansowych w okresie, którego dotyczą. Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość naliczonych wątpliwych odsetek 
w momencie ich naliczenia. 

W przedstawionym okresie nie wystąpiły poŜyczki udzielone, 

f) Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie. 

g) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Do krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są aktywa 
nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen. Krótkoterminowe aktywa 
finansowe są ujmowane początkowo w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski lub straty 
z wyceny aktywów finansowych są ujmowane w rachunku zysków i strat, w przychodach lub kosztach finansowych. 

Pozycja nie występuje. 

h) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały 
zakwalifikowane, jako dostępne do sprzedaŜy lub nie zostały zaliczone do innej kategorii aktywów finansowych. Aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaŜy są wprowadzone do ksiąg w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w wartości 
godziwej. Niezrealizowane zyski i straty uwzględnia się w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych 
instrumentów dłuŜnych zaliczanych do tej kategorii odsetki wyliczone są metodą efektywnej stopy procentowej oraz 
odnoszone do rachunku zysków i strat. 
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Pozycja nie występuje. 

i) Zapasy 

Ewidencję obrotów i stanów zapasów prowadzi się ilościowo-wartościowo w jednostkach naturalnych i pienięŜnych, ujmując 
kaŜdy składnik zapasów odrębnie. Ewidencję szczegółową materiałów i towarów prowadzi się w podziale według 
magazynów i osób materialnie odpowiedzialnych. 

Wartość zapasów w magazynie ustala się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub teŜ według wartości netto moŜliwej 
do uzyskania, w zaleŜności od tego, która z kwot jest niŜsza, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty przydatności 
ekonomicznej. 

j) Transakcje w walutach obcych 

Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji sprawozdania finansowego Spółki jest złoty polski (zł). WyraŜone  
w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio 
po kursie: 

- kupna lub sprzedaŜy walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka dla rozliczenia danej 
transakcji - w przypadku operacji sprzedaŜy lub kupna walut lub operacji zapłaty naleŜności lub zobowiązań, 

- średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, Ŝe w zgłoszeniu 
celnym lub innym wiąŜącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji. 

Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku przeliczenia na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań wyraŜonych w walutach 
obcych lub w wyniku rozliczenia naleŜności lub zobowiązania wyraŜonego w walucie obcej są księgowane, jako przychody 
lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyraŜone w walutach obcych składniki 
aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień kursie ogłoszonym przez NBP. 

k) NaleŜności 

Odstąpiono od wyceny naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych naleŜności w wysokości zamortyzowanego 
kosztu ze względu na małą istotność kwoty zdyskontowanych naleŜności handlowych i pozostałych oraz krótkie terminy 
płatności. W sprawozdaniu naleŜności handlowe i pozostałe prezentowane są w wartościach wymagalnych, z zachowaniem 
zasady ostroŜności. Wartość naleŜności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie naleŜności, 
których ściągalność jest wątpliwa, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 
finansowych - zaleŜnie od rodzaju naleŜności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

l) Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

m) Podatek dochodowy 

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat składa się z części bieŜącej i odroczonej. Podatek dochodowy dotyczący 
pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym, a nie w rachunku 
zysków i strat. 

BieŜące obciąŜenie podatkiem dochodowym jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi, 

 n) Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze 
zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 
uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie 
prognozowanych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej 
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualne ryzyka związane z danym zobowiązaniem. 

o) Oprocentowane kredyty i poŜyczki otrzymane 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i poŜyczki są ujmowane w wartości godziwej, pomniejszonej 
o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty i poŜyczki są 
następnie wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

p) Zobowiązania handlowe i pozostałe 

Odstąpiono od wyceny zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań w wysokości zamortyzowanego 
kosztu ze względu na małą istotność kwoty zdyskontowanych zobowiązań handlowych i pozostałych oraz krótkie terminy 
płatności. W sprawozdaniu zobowiązania handlowe i pozostałe prezentowane są w wartościach wymagalnych. 
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q) Leasing finansowy (w księgach leasingobiorcy) 

Umowy leasingowe, w ramach, których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści 
wynikające z posiadania składników aktywów klasyfikowane są, jako umowy leasingu finansowego. Aktywa posiadane przez 
Spółkę na mocy umów leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub wartości bieŜącej 
minimalnych opłat leasingowych, w zaleŜności od tego, która z tych kwot jest niŜsza. Wartość początkowa aktywów 
uŜywanych na podstawie umów leasingu finansowego jest następnie pomniejszana o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy  
z tytułu utraty wartości. W przypadku braku wystarczającej pewności, Ŝe leasingobiorca uzyska tytuł własności przed 
końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów uŜywany na mocy umów leasingu finansowego jest amortyzowany przez 
okres krótszy z: okres leasingu lub okres ekonomicznej uŜyteczności. W pozostałych przypadkach Spółka stosuje okresy 
amortyzacji analogiczne do rzeczowych aktywów trwałych. 

Opłaty leasingowe są rozdzielane na część kapitałową i odsetkową przy uŜyciu stałej wewnętrznej stopy zwrotu, część 
odsetkowa obciąŜa rachunek zysków i strat przez okres trwania umowy. 

r) Ujmowanie przychodów 

Przychody ze sprzedaŜy obejmują naleŜne lub uzyskane kwoty ze sprzedaŜy wyrobów produktów, towarów lub usług 
(pomniejszone o zwroty, rabaty i upusty). Przychody ze sprzedaŜy wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone  
o naleŜny podatek od towarów i usług (VAT). 

s) SprzedaŜ towarów i produktów 

Przychody są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów zostały 
przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna ustalić w wiarygodny sposób. 

Przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych są ujmowane w momencie wykonania usługi. 

t) Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w okresie, którego dotyczą (z uwzględnieniem metody efektywnej stopy 
procentowej). 

NOTA 2 a  SEGMENTY OPERACYJNE 

Spółka wyróŜnia jeden segment operacyjny, w ramach, którego prowadzi swoją działalność operacyjną - sektor usług 
medialnych. W ramach swojej działalności zajmuje się tworzeniem i rozpowszechnianiem programów telewizyjnych oraz 
w ograniczonym zakresie obrotem prawami do filmów produkcji polskiej. W ramach segmentu wyróŜnia się następujące 
zakresy wykonywanych usług: 

a) działalność emisyjna 

b) działalność wydawnicza 

c) sprzedaŜ praw 

d) reklama 

e) inne usługi. 

Działalność kontynuowana - segmenty operacyjne 

 2009 2008 2007 

sektor usług medialnych 
Przychody 
SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych, w tym 
- działalność emisja 27 834 529,80 9 698 390,52 8 697 323,45 
- działalność wydawnicza 581 355,83 159 900,44 5 000,00 
- sprzedaŜ praw 1 198 850,41 420 800,00 2 175,41 
- reklama 4 942 313,95 3 237 166,35 2 784 331,96 
- inne usługi 626 971,00 883 264,95 370 250,66 
- sprzedaŜ towarów 335,24 73 393,00 308 534,82 
Przychody segmentu ogółem 35 184 356,23 14 472 915,26 12 167 616,30 
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Koszty 
Koszt własny sprzedaŜy na rzecz klientów 
zewnętrznych 

2009 2008 2007 

      - koszty działalności emisyjnej (19 016 375,61) (5 033 317,66) (4 125 123,14) 
       - koszty działalności wydawniczej (489 574,79) (259 323,02) (12 742,94) 

      - koszt reklam (1 721 655,02) (1 433 638,66) (1 214 283,93) 
      - koszty sprzedaŜy (1 292 482,41) (236 677,52) (187 645,45) 
    - pozostałe koszty ogólnozakładowe  (4 871 942,42) (3 545 253,03) (3 711 678,33) 

    - koszt własny sprzedanych towarów 
materiałów 

(294,26) (73 113,00) (276 683,77) 

Koszty segmentu ogółem (27 392 324,51) (10 581 322,89) (9 528 157,56) 

Przychody ze sprzedaŜy z tytułu emisji w roku 2009, stanowi 79,11% udziału w łącznych przychodach Spółki. W roku 2008 
wynosił on 67,01%, w roku 2007 71,48%. Wzrost ten był spowodowany faktem, iŜ w roku 2009 Spółka podjęła decyzję o 
przejęcie czterech kanałów telewizyjnych pod nazwą "Fi!mbox". Na koniec 2009 roku Spółka posiadała juŜ pod sobą pięć 
kanałów telewizyjnych: jeden Kino Polska i cztery "Filmbox". 

Przychody za sprzedaŜy czasu reklamowego w roku 2009 wzrosły w porównaniu do roku 2007 o 96,07%, a w roku 2008 
wzrosły o 31,06%. Roczny przyrost jest na poziomie 31%-49%. 

Przychody za sprzedaŜy praw o w roku 2009 wzrosły w porównaniu do roku 2008 o 184,90%. Wzrost ten moŜna było 
uzyskać dzięki zakupieniem w roku 2008 duŜego pakietu licencji filmowych długoterminowych. 

Informacje dotyczące obszarów geograficznych 
 

01.01.2009-31.12.2009 Polska Europa USA Razem 

Przychody 

SprzedaŜ na rzecz klientów 
zewnętrznych 

34 057 981,09 - 1 126 375,14 35 184 356,23 

Przychody segmentu ogółem 34 057 981,09 - 1 126 375,14 35 184 356,23 

 

01.01.2008-31.12.2008 Polska Europa USA Razem 

Przychody 

SprzedaŜ na rzecz klientów 
zewnętrznych 

13 581 572,61 - 891 342,65 14 472 915,26 

Przychody segmentu ogółem 13 581 572,61 - 891 342,65 14 472 915,26 

 

01.01.2007-31.12.2007 Polska Europa USA Razem 

Przychody 

SprzedaŜ na rzecz klientów 
zewnętrznych 

11 434 610,90 - 733 005,40 12 167 616,30 

Przychody segmentu ogółem 11 434 610,90 - 733 005,40 12 167 616,30 

Do aktywów segmentów operacyjnych nie są alokowane aktywa Spółki, których nie moŜna bezpośrednio przypisać do 
działalności danego segmentu operacyjnego. Są to m.in.. środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, naleŜności z tytułu podatków i innych świadczeń. 
 
 
 
NOTA 2b.  PRZEJĘCIA ORAZ SPRZEDAś JEDNOSTEK ZALEśNYCH 
 
Nie dotyczy. 
 
NOTA 3.  INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEśNYCH 
 
Nie dotyczy. 
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NOTA 4a.  WARTOŚĆ FIRMY 
 
Nie dotyczy. 
 
NOTA 4b.  PRAWO WIECZYSTEGO UśYTKOWANIA GRUNTU – CENA NABYCIA 
 
Prawo wieczystego uŜytkowania gruntu - cena nabycia  01.01.2009 

31.12.2009 
01.01.2008 
31.12.2008 

01.01.2007 
31.12.2007 

przypadająca do rozliczenia w ciągu 1 -5 lat - - - 

przypadająca do rozliczenia w ciągu powyŜej 5 lat - - - 

Prawo wieczystego uŜytkowania wykazane w aktywach 
długoterminowych 

- - - 

 

Prawo wieczystego uŜytkowania gruntu - cena nabycia  01.01.2009 
31.12.2009 

01.01.2008 
31.12.2008 

01.01.2007 
31.12.2007 

przypadająca do rozliczenia w ciągu 1 roku - - - 

Prawo wieczystego uŜytkowania wykazane w rozliczeniach 
międzyokresowych czynnych 

- - - 

 
NOTA 5.  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
 
 
Wartości niematerialne i prawne uŜytkowane przez Spółkę to głównie prawa licencyjne filmowe jak i licencje pomocnicze nabyte 
na cele emisji kanałów. W roku 2008 i 2009 Spółka zakupiła szereg długoterminowych licencji na filmy. 
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Wartości niematerialne Licencje o 
ograniczonym 

okresie uŜytkowania 

Licencje o 
nieograniczony m czasie 

uŜytkowania 

Inne wartości 
niematerialne i prawne 

Razem 

     Wartość brutto w 2009 

Wartość na dzień 1 stycznia 2009 9 566 376,62 5 988 950,47 210 615,06 15 765 942,15 

zwiększenia (nabycie) 2 086 948,00 613 699,93 101 596,45 2 802 244,38 
zmniejszenia - - - - 

przeniesienia - - - - 

Wartość na dzień 31 grudnia 2009 11 653 324,62 6 602 650,40 312 211,51 18 568 186,53 

     Wartość brutto w 2008 

Wartość na dzień 1 stycznia 2008 6 223 609,38 5 335 557,13 115 806,20 11 674 972,71 

zwiększenia (nabycie) 3 342 767,24 653 393,34 94 808,86 4 090 969,44 

zmniejszenia - - - - 

przeniesienia - - - - 

Wartość na dzień 31 grudnia 2008 9 566 376,62 5 988 950,47 210 615,06 15 765 942,15 

     Wartość brutto w 2007 

Wartość na dzień 1 stycznia 2007 5 159 309,25 4 507 893,21 88 296,70 9 755 499,16 

zwiększenia (nabycie) 1 064 300,13 827 663,92 27 509,50 1 919 473,55 
zmniejszenia - - - - 
przeniesienia - - - - 
Wartość na dzień 31 grudnia 2007 6 223 609,38 5 335 557,13 115 806,20 11 674 972,71 | 

 

 

Wartości niematerialne Licencje o 
ograniczonym 

okresie uŜytkowania 

Licencje o 
nieograniczony m czasie 

uŜytkowania 

Inne wartości 
niematerialne i prawne 

Razem 

     Umorzenie w 2009 

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2009 5 317 935,26 - 138 530,23 5 456 465,49 

Zwiększenia 578 011,56 - 133 862,97 711 874,53 

-amortyzacja 578 011,56 - 133 862,97 711 874,53 

-inne zwiększenia - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2009 5 895 946,82 - 272 393,20 6 168 340,02 

     Umorzenie w 2008 

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2008 4 645 690,32 - 78 550,92 4 724 241,24 

Zwiększenia 672 244,94 - 59 979,31 732 224,25 

-amortyzacja 672 244,94 - 59 979,31 732 224,25 

-inne zwiększenia - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

Umorzenie na dzień 31 grudnia 2008 5 317 935,26 - 138 530,23 5 456 465,49 

     Umorzenie w 2007 

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2007 3 813 541,73 - 48 849,19 3 862 390,92 
Zwiększenia 832 148,59 - 36 492,94 868 641,53 
-amortyzacja 832 148,59 - 36 492,94 868 641,53 
-inne zwiększenia - -   
Zmniejszenia - - (6 791,21) (6 791,21) 
Umorzenie na dzień 31 grudnia 2007 4 645 690,32 - 78 550,92 4 724 241,24 
     
     

Wartość netto Licencje o 
ograniczonym 

okresie uŜytkowania 

Licencje o 
nieograniczony m 

okresie uŜytkowania 

Inne wartości 
niematerialne i prawne 

Razem 

Stan na dzień 1 stycznia 2009 4 248 441,36 5 988 950,47 72 084,83 10 309 476,66 

Stan na dzień 1 stycznia 2008 1 577 919,06 5 335 557,13 37 255,28 6 950 731,47 
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Stan na dzień 1 stycznia 2007 1 345 767,52 4 507 893,21 39 447,51 5 893 108,24 

Stan na dzień 31 grudnia 2009 5 757 377,80 6 602 650,40 39 818,31 12 399 846,51 

Stan na dzień 31 grudnia 2008 4 248 441,36 5 988 950,47 72 084,83 10 309 476,66 

Stan na dzień 31 grudnia 2007 1 577 919,06 5 335 557,13 37 255,28 6 950 731,47 

 
W ramach wartości niematerialnych i prawnych Spółki prezentowane są utwory, wywiady oraz pozostałe, które stanowią 
wartości niematerialne i prawne o nieograniczonym okresie uŜytkowania. Zgodnie z MSR 38 nie podlegają amortyzacji. 

NOTA 6.   RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 
Rzeczowe aktywa trwałe nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań Spółki. 
W rzeczowych aktywach trwałych netto znaczny udział stanowi pozycja "urządzenia techniczne i maszyny". W roku 2009 wynosi 
64,88%, w roku 2008 67,57%, w roku 2007 48,50%. Spółka w roku 2009 poczyniła duŜe inwestycje w pozycji urządzenia 
techniczne i maszyny" w związku z przejęciem nowych kanałów telewizyjnych. W roku 2009 Spółka zakończyła nadawanie kanału 
Kino Polska na terenie USA, co wiązało się z wycofaniem ze stanu środków trwałych przeznaczonych do obsługi tego kanału. 
Spółka w 2009 roku w związku z rozwojem Firmy i koniecznością posiadania lokalizacji w miejscu pozwalającym na nadawanie 
kanałów, podpisała nową umowę najmu lokalu przy ul. Cybernetyki 7. Związane z tym było przeprowadzenie szeregu inwestycji 
adaptacyjnych, co odzwierciedlone jest w pozycji "inne środki trwałe". 
 

 Grunty Budynki, 
lokale i obiekty 

inŜynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem Środki 
trwałe w 
budowie 

        Wartość brutto w 2009        

wartość na dzień 1 stycznia 2009 - - 1 036 094,96 160 605,99 181 071,58 1 377 772,53 - 

zwiększenia (nabycie) - - 926 708,25 20 093,44 447 124,30 1 393 925,99 - 

przeniesienia - - - - - - - 

zmniejszenia (likwidacje) - - (391 153,62) - (70 679,64) (461 833,26) - 

Wartość na dzień 31 grudnia 2009 - - 1 571 649,59 180 699,43 557 516,24 2 309 865,26 - 

odpisy aktualizujące na 1 stycznia 2009 - - - - - - - 

zwiększenia (nabycie) - - - - - - - 

przeniesienia - - - - - - - 

zmniejszenia (likwidacje) - - - - - - - 

odpisy aktualizujące na 31 grudnia 2009 - - - - - - - 

        Wartość brutto w 2008        

wartość na dzień 1 stycznia 2008 - - 782 689,68 216 605,99 168 071,58 1 167 367,25 5 403,99 

zwiększenia (nabycie) - - 257 905,28 - 13 000,00 270 905,28 - 

przeniesienia - - - - - - (5 403,99) 

zmniejszenia (likwidacje) - - (4 500,00) (56 000,00) - (60 500,00) - 

Wartość na dzień 31 grudnia 2008 - - 1 036 094,96 160 605,99 181 071,58 1 377 772,53 - 

odpisy aktualizujące na 1 stycznia 2008 - - - - - - - 

zwiększenia (nabycie) - - - - - - - 

przeniesienia - - - - - - - 

zmniejszenia (likwidacje) - - - - - - - 

odpisy aktualizujące na 31 grudnia 2008 - - - - - - - 

Wartość brutto w 2007 Grunty Budynki, 
lokale i obiekty 

inŜynierii 
lądowej i 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem Środki 
trwałe w 
budowie 

wartość na dzień 1 stycznia 2007 - - 668 567,41 134 000,00 138 834,58 941 401,99 - 

zwiększenia (nabycie) - - 127 029,27 160 605,99 29 237,00 316 872,26 13 212,49 

przeniesienia - - - - - - (7 808,50) 

zmniejszenia (likwidacje) - - (12 907,00) (78 000,00) - (90 907,00) - 
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Wartość na dzień 31 grudnia 2007 - - 782 689,68 216 605,99 168 071,58 1 167 367,25 5 403,99 

odpisy aktualizujące na 1 stycznia 2007 - - - - - - - 

zwiększenia (nabycie) - - - - - - - 

przeniesienia - - - - - - - 

zmniejszenia (likwidacje) - - - - - - - 

odpisy aktualizujące na 31 grudnia 2007 - - - - - - - 

         
 

 Grunty Budynki, 
lokale i obiekty 

inŜynierii 
lądowej i 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem Środki 
trwałe w 
budowie 

        Umorzenie w 2009        

umorzenie na dzień 1 stycznia 2009 - - 711 510,15 66 919,16 118 984,10 897 413,41 - 

zwiększenia - - 338 119,94 54 936,56 51 662,56 444 719,06 - 

zmniejszenia (eliminacja wskutek 
zbycia likwidacji) 

- - (377 014,59) - (40 900,68) (417 915,27) - 

umorzenie na dzień 31 grudnia 2009 - - 672 615,50 121 855,72 129 745,98 924 217,20 - 

        Umorzenie w 2008        

umorzenia na dzień 1 stycznia 2008 - - 559 983,80 51 650,83 96 589,40 708 224,03 - 

zwiększenia - - 151 526,35 53 535,33 22 394,70 227 456,38 - 

zmniejszenia (eliminacja wskutek 
zbycia likwidacji) 

- - - (38 267,00) - (38 267,00) - 

umorzenie na dzień 31 grudnia 2008 - - 711 510,15 66 919,16 118 984,10 897 413,41 - 

        Umorzenie w 2007        

umorzenie na dzień 1 stycznia 2007 - - 383 807,40 30 967,00 71 672,36 486 446,76 - 

zwiększenia - - 179 061,98 27 183,83 24 917,04 231 162,85 - 

zmniejszenia (eliminacja wskutek 
zbycia likwidacji) 

- - (2 885,58) (6 500,00) - (9 385,58) - 

umorzenie na dzień 31 grudnia 2007 - - 559 983,80 51 650,83 96 589,40 708 224,03 - 

 
Wartość netto Grunty Budynki, 

lokale i 
obiekty 

inŜynierii 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem Środki 
trwałe w 
budowie 

stan na dzień 1 stycznia 2009 - - 324 584,81 93 686,83 480 359,12 - 
 - -   

62 087,48 
  

stan na dzień 1 stycznia 2008 - - 476 111,16 108 955,16 84 482,18 669 548,50 5 403,99 

stan na dzień 1 stycznia 2007 - - 284 760,01 103 033,00 67 162,22 454 955,23 - 

stan na dzień 31 grudnia 2009 - - 899 034,09 58 843,71 427 770,26 1 385 648,06 - 

stan na dzień 31 grudnia 2008 - - 324 584,81 93 686,83 62 087,48 480 359,12 - 

stan na dzień 31 grudnia 2007 - - 222 705,88 164 955,16 71 482,18 459 143,22 5 403,99 

 
NOTA 7. LEASING 
 
Spółka 29 października 2007 podpisała umowę leasingu operacyjnego nr Kino Polska/WA/53578/2007 z BRE Leasing Sp. z 
o.o. na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego Volkswagen Transporter T5. Zabezpieczeniem umowy jest weksel 
własny Korzystającego, czyli Kino Polska TV Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową ZAB/68416/07/53578. Ostatnia rata do 
spłaty przypada na dzień 31 październik 2010r. 
Spółka w latach 2007-2010 uŜytkowała rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umowy leasingu operacyjnego wg klasyfikacji 
z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do zapisów MSR 17 "Leasing" to rzeczowe aktywa trwałe, 
które powinny zostać ujęte w bilansie Spółki, prezentacji takiej dokonano poprzez przekształcenie danych historycznych. 
 

Wartość bilansowa aktywów będących przedmiotem umowy leasingu przedstawia się następująco: 
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MSSF MSSF MSSF 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
Wartość bilansowa brutto 160 605,99 160 605,99 160 605,99 

Skumulowane umorzenie 120 454,49 66 919,16 13 383,83 

Wartość bilansowa netto 40 151,50 93 686,83 147 222,16 

 

Pozostające do spłaty przyszłe opłaty leasingowe wg wynoszą:  
MSSF MSSF MSSF 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
opłaty z tytułu umów leasingu płatne w okresie do 1 roku 52 628,01 56 302,35 23 526,07 

opłaty z tytułu umów leasingu płatne w okresie od 1 roku do 5 lat 50 101,53 108 224,14 163 202,29 

 

   31.12.2009   31.12.2008   31.12.2007  

Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych 
W okresie 1 roku                 51 929,94                 49 145,72                 42 589,59  

W okresie od 1 do 5 lat                            -                  47 788,62                 98 288,02  

PowyŜej 5 lat                            -                              -                             -   

Razem zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - minimalne 
opłaty leasingowe ogółem 

                51 929,94                 96 934,34               140 877,61  

Koszty finansowe bieŜącego roku z tytułu leasingu finansowego                   7 623,16                 12 359,53                   3 797,68  

Wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych                            -                              -                             -   

W okresie 1 roku                 51 929,94                 49 145,72                 42 589,59  

W okresie od 1 do 5 lat                            -                  47 788,62                 98 288,02  

PowyŜej 5 lat                            -                              -                             -   

Razem wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych                 51 929,94                 96 934,34               140 877,61  

 
NOTA 8. NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE 
 

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE  31.12.2009   31.12.2008   31.12.2007  

 Wartość brutto na początek okresu                         -                           -                           -   

 - nabycie w wyniku zakupów                         -                           -                           -   

 - transfer z rzeczowego majątku trwałego                         -                           -                           -   

 - likwidacja                         -                           -                           -   

 - sprzedaŜ nieruchomości                         -                           -                           -   

 - róŜnice kursowe                         -                           -                           -   

 - inne zwiększenia                          -                           -                           -   

 Wartość brutto na koniec okresu                         -                           -                           -   

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu                         -                           -                           -   

 - amortyzacja za okres                         -                           -                           -   

 - odpis z tytułu utraty wartości                         -                           -                           -   

 - transfer z rzeczowego majątku trwałego                         -                           -                           -   

 - sprzedaŜ nieruchomości                         -                           -                          -   

 - likwidacja                         -                           -                           -   
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 - inne zwiększenia                          -                           -                           -   

Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu                         -                           -                           -   

Wartość netto na początek okresu                         -                           -                           -   

Wartość netto na koniec okresu                         -                           -                           -   

 
NOTA 9. AKTYWA FINANSOWE 
 
9.1. Pochodnie instrumenty finansowe 
 
Spółka w latach 2007-2009 nie zawierała i nie posiada na koniec roku bilansowego instrumentów pochodnych. 
 
9.2. Pozostałe aktywa finansowe 
 
Spółka w latach 2007-2009 nie posiada aktywów kwalifikujących się do pozostałych aktywów finansowych. 
 
NOTA 10. AKTYWA I REZEWY NA PODATEK ODROCZONY 
 

 31.12.2009  
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO ORAZ 

REZERWA NA PODATEK ODROCZONY 
Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 
dochodowego 

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 

dochodowego 

Wartość netto 

 Rzeczowe aktywa trwałe                             -   7 628,78                   (7 628,78) 

 Nieruchomości inwestycyjne                             -                              -                              -   

 Wartości niematerialne i prawne                             -                              -                              -   

 Inwestycje w jednostkach zaleŜnych, współzaleŜnych i 
stowarzyszonych  

                           -                              -                              -   

 Pozostałe aktywa finansowe                             -                              -                              -   

 NaleŜności długoterminowe                             -                              -                              -   

 Zapasy                             -                              -                              -   

 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności  -                              -   -     

 NaleŜności z tytułu podatku dochodowego                             -                              -                              -   

 Rozliczenia międzyokresowe                             -                              -                              -   

 Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty                             -                              -                              -   

 Pozostałe aktywa finansowe                             -                              -                              -   

 Kredyty i poŜyczki  5 611,34                             -   5 611,34 

 róŜnica SCN a wartość zobowiązań   19 260,44                             -   19 260,44 

 Rezerwy  47 832,50                            -   47 832,50  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania  

                           -                              -                              -   

 inne zobowiązania finansowe  8 159,56                             -   8 159,56 

 Pozostałe  50 884,04                             -   50 884,04 

 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego                 131 747,88  7 628,78 124 119,10  

  Odpis aktualizujący wartość aktywa                             -                              -                              -   

 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazane w 
bilansie  

              131 747,88  7 628,78 124 119,10  

 
 

 31.12.2008  
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO ORAZ 

REZERWA NA PODATEK ODROCZONY 
Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 
dochodowego 

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 

dochodowego 

Wartość netto 

 Rzeczowe aktywa trwałe                             -                  17 800,50                  (17 800,50) 

 Nieruchomości inwestycyjne                             -                             -                               -   

 Wartości niematerialne i prawne                             -                             -                               -   
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 Inwestycje w jednostkach zaleŜnych, współzaleŜnych i 
stowarzyszonych  

                           -                             -                               -   

 Pozostałe aktywa finansowe                             -                             -                               -   

 NaleŜności długoterminowe                             -                             -                               -   

 Zapasy                             -                             -                               -   

 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności                   1 699,69                            -                     1 699,69  

 NaleŜności z tytułu podatku dochodowego                             -                             -                               -   

 Rozliczenia międzyokresowe                             -                             -                               -   

 Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty                             -                             -                               -   

 Pozostałe aktywa finansowe                             -                             -                               -   

 Kredyty i poŜyczki                  83 714,91                            -                    83 714,91  

 róŜnica SCN a wartość zobowiązań                    3 629,68                            -                     3 629,68  

 Rezerwy                             -                             -     

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania  

                           -                      927,80                      (927,80) 

 inne zobowiązania finansowe                  17 754,45                            -                    17 754,45  

 Pozostałe                189 348,31                            -                  189 348,31  

 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego                 296 147,04                 18 728,30                 277 418,74  

  Odpis aktualizujący wartość aktywa                             -                             -                               -   

 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazane w 
bilansie  

              296 147,04                 18 728,30                 277 418,74  

 

 31.12.2007  
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO ORAZ 

REZERWA NA PODATEK ODROCZONY 
Aktywa z tytułu 

odroczonego podatku 
dochodowego 

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 

dochodowego 

Wartość netto 

 Rzeczowe aktywa trwałe                            -                  27 972,21                (27 972,21) 

 Nieruchomości inwestycyjne                            -                              -                              -   

 Wartości niematerialne i prawne                            -                              -                              -   

 Inwestycje w jednostkach zaleŜnych, współzaleŜnych i 
stowarzyszonych  

                          -                              -                              -   

 Pozostałe aktywa finansowe                            -                              -                              -   

 NaleŜności długoterminowe                            -                              -                              -   

 Zapasy                            -                              -                              -   

 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności                   2 066,69                             -                    2 066,69  

 NaleŜności z tytułu podatku dochodowego                            -                              -                              -   

 Rozliczenia międzyokresowe                            -                              -                              -   

 Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty                            -                              -                              -   

 Pozostałe aktywa finansowe                            -                              -                              -   

 Kredyty i poŜyczki                 34 925,81                             -                  34 925,81  

 róŜnica SCN a wartość zobowiązań                  22 888,31                             -                  22 888,31  

 Rezerwy                            -                              -                              -   

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania  

                          -                              -                              -   

 inne zobowiązania finansowe                 25 951,57                             -                  25 951,57  

 Pozostałe                 45 977,34                   3 650,98                 42 326,36  

 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego                131 809,72                 31 623,19                100 186,53  

  Odpis aktualizujący wartość aktywa                            -                              -                              -   

 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego wykazane w 
bilansie  

             131 809,72                 31 623,19                100 186,53  

 
NOTA 11. ZAPASY 
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W sprawozdaniu finansowym wykazane zapasy dotyczą materiałów zakupionych na potrzeby Spółki. Materiały ujmowane są 
w kosztach Firmy w momencie faktycznego ich zuŜycia. 
 
   2009   2008   2007  
 Rodzaj zapasów:        

 materiały               40 688,24          93 410,46          102 607,90  
 towary                          -             8 135,94              8 135,94  
 dostawy niefakturowane                           -                      -                   19,53  
 Razem               40 688,24        101 546,40          110 763,37  

    
 Materiały   2009   2008   2007  
 Bilans otwarcia               93 410,46        102 607,90            62 505,60  

 zwiększenia             134 869,66          86 710,15          167 798,94  

 zmniejszenia             (187 591,88)        (95 907,59)        (127 696,64) 

 Bilans zamknięcia               40 688,24          93 410,46          102 607,90  

    
 Towary   2009   2008   2007  
 Bilans otwarcia                 8 135,94            8 135,94            12 340,44  

 zwiększenia                          -                      -                 729,00  

 zmniejszenia                (8 135,94)                    -              (4 933,50) 

 Bilans zamknięcia                          -             8 135,94              8 135,94  

    
 Dostawy niefakturowane   2009   2008   2007  
 Bilans otwarcia                          -                 19,53                  19,53  

 zwiększenia                          -                      -                        -   

 zmniejszenia                          -                (19,53)                      -   

 Bilans zamknięcia                          -                      -                   19,53  

    
 ZAPASY RAZEM               40 688,24        101 546,40          110 763,37  

 
Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasów. Spółka nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona w 
rozporządzaniu posiadanymi przez siebie zapasami. 
 
NOTA 12. ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH EKWIWALENTY 
 

  2009 2008 2007 
Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych            64 120,00           10 237,18              98 706,70  

Depozyty bankowe                      -                      -                         -   

Inne          253 000,00                     -                         -   

RAZEM           317 120,00            10 237,18               98 706,70  

 
Na dzień 31.12.2009 r. środki pienięŜne o wartości bilansowej 253.000,00 zł podlegały ograniczeniom w dysponowaniu 
z tytułu zabezpieczenia płatności najmu lokalu przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie na podstawie zawartej umowy najmu 
z dnia 13 lipca 2009 między Kino Polska TV Sp. z o.o. a Netia S.A.. 
 
Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pienięŜnych klasyfikuje środki pienięŜne w sposób przyjęty do 
prezentacji w bilansie. W prezentowanych sprawozdaniach finansowych nie występuje róŜnica pomiędzy wartością środków 
pienięŜnych wykazanych w bilansie oraz rachunku przepływów pienięŜnych. 
 
 
NOTA 13. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAśY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 
 
Nie dotyczy. 
 
NOTA 14a. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
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Plan przekształcenia Kino Polska TV Sp. z o.o. w Kino Polska TV S.A. złoŜony został w Sądzie Rejonowym w dniu 
25.03.2010 r. wraz z załącznikami określonymi w art. 558 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), odpowiednio: 
1 projektem uchwały NZW Spółki w sprawie przekształcenia Spółki; 
2 projektem Statutu „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna; 
3 wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki; 
4 sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 28 lutego 2010 r., obejmującym 
bilans i rachunek zysków i strat. 
 
Dnia 12.05.2010 r. wydano opinię biegłego rewidenta dotyczącą planu przekształcenia. 
 
Kapitał zakładowy w 2009 roku. 

  

Kapitał zakładowy zarejestrowany 

Kapitał zakładowy z 
przeszacowania do 
warunków hiperinflacji na 
dzień przejścia na MSSF 

 Razem  

Stan na 1 styczeń 2009                   987 000,00                                        -          987 000,00  

Stan na 31 grudnia 2009                   987 000,00                                        -          987 000,00  

    

Struktura kapitału zakładowego  na 31.12.2009 r. 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość Udział w kapitale zakładowym 

SPI International Polska Sp. z o.o. 1973                        986 500,00  99,95% 

Piotr Adam Reisch 1                               500,00  0,05% 

Razem 1974                        987 000,00  100,00% 

 
Kapitał zakładowy w 2008 roku. 

  

Kapitał zakładowy zarejestrowany 

Kapitał zakładowy z 
przeszacowania do 
warunków hiperinflacji na 
dzień przejścia na MSSF 

 Razem  

Stan na 1 styczeń 2008                   987 000,00                                        -          987 000,00  

Stan na 31 grudnia 2008                   987 000,00                                        -          987 000,00  

    

Struktura kapitału zakładowego  na 31.12.2008 r. 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość Udział w kapitale zakładowym 

 SPI International Polska Sp. z o.o. 1770                        885 000,00  89,67% 

Grzegorz Molewski 204                        102 000,00  10,33% 

Razem 1974                        987 000,00  100,00% 

 
Kapitał zakładowy w 2007 roku. 

  

Kapitał zakładowy zarejestrowany 

Kapitał zakładowy z 
przeszacowania do 
warunków hiperinflacji na 
dzień przejścia na MSSF 

 Razem  

Stan na 1 styczeń 2007                   987 000,00                                        -          987 000,00  

Stan na 31 grudnia 2007                   987 000,00                                        -          987 000,00  

    

Struktura kapitału zakładowego  na 31.12.2007 r. 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość Udział w kapitale zakładowym 

Grzegorz Molewski 409 204 500,00 20,72% 

Ryszard Wojtaszek 112 56 000,00 5,67% 

BBI Capital S.A. 1 127 563 500,00 57,09% 

Aleksander Karski 5 2 500,00 0,25% 

Piotr Wilam 321 160 500,00 16,26% 

Razem 1 974 987 000,00 100,00% 
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NOTA 14b. ZYSKI ZATRZYMANE 
 

Zyski zatrzymane 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
Wyniki zatrzymane z lat poprzednich (wynik 
niepodzielony) 

                         (607 354,72)                          (4 421 885,95)                (6 557 975,18) 

Wyniki zatrzymane z lat poprzednich (kapitał 
rezerwowy) 

                                       -                                             -                                  -   

Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych 
w rozumieniu MSR 

                                       -                                             -                                  -   

Przeszacowanie hiperinflacyjne kapitału 
zakładowego 

                                       -                                             -                                  -   

Łączna wartość korekt kapitału wynikająca ze 
zmiany zasad rachunkowości na MSR/MSSF 

                                       -                                             -                                  -   

Wynik finansowy netto bieŜącego okresu                        6 074 481,16                            3 814 531,23                  2 136 089,23  

Razem zyski zatrzymane                        5 467 126,44                              (607 354,72)                (4 421 885,95) 

 
Na pozycję "zyski zatrzymane" składają się zyski wypracowane przez Spółkę, niepodzielone przez jej udziałowców, tj. zysk 
netto roku bieŜącego oraz zysk/strata netto z lat ubiegłych. 
 
NOTA 14c.  POZOSTAŁE KAPITAŁY 

Skumulowane inne dochody całkowite wg tytułów: 

 
kapitał 

zapasowy 

przeszacowa
nie aktywów 

trwałych 

aktywa 
dostępne do 
sprzedaŜy 

instrumenty 
zabezpieczające 

przepływy pienięŜne 

inne dochody 
całkowite 

razem 
pozostałe 

kapitały razem 
saldo na dzień 01.01.2009  6 386 911,27 - - - -      6 386 911,27  

korekta błędu podstawowego - - - - - - 

inne całkowite dochody za okres 
od 01.01.2009 do 31.12.2009 
roku 

- - - - - - 

podatek dochodowy odnoszący 
się do składników innych 
dochodów całkowitych 

- - - - - - 

przeniesienie zysków 
zatrzymanych (sprzedaŜ 
przeszacowanych środków 
trwałych) 

- - - - - - 

saldo na dzień 31.12.2009  6 386 911,27 - - - -       6 386 911,27  

 

Skumulowane inne dochody całkowite wg tytułów: 

 
kapitał 

zapasowy 

przeszacowa
nie aktywów 

trwałych 

aktywa 
dostępne do 
sprzedaŜy 

instrumenty 
zabezpieczające 

przepływy pienięŜne 

inne dochody 
całkowite 

razem 
pozostałe 

kapitały razem 

saldo na dzień 01.01.2008  6 386 911,27 - - - -       6 386 911,27  

korekta błędu podstawowego - - - - - - 

inne całkowite dochody za okres 
od 01.01.2008 do 31.12.2008 
roku 

- - - - - - 

podatek dochodowy odnoszący 
się do składników innych 
dochodów całkowitych 

- - - - - - 

przeniesienie zysków 
zatrzymanych (sprzedaŜ 
przeszacowanych środków 
trwałych) 

- - - - - - 

saldo na dzień 31.12.2008  6 386 911,27 - - - -       6 386 911,27  

       

 kapitał Skumulowane inne dochody całkowite wg tytułów: pozostałe 
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zapasowy 

przeszacowanie 
aktywów trwałych 

aktywa dostępne 
do sprzedaŜy 

instrumenty 
zabezpieczające 

przepływy pienięŜne 

inne 
dochody 
całkowit
e razem 

kapitały razem 

saldo na dzień 01.01.2007  6 386 911,27 - - - -       6 386 911,27  

korekta błędu podstawowego - - - - - - 

inne całkowite dochody za okres 
od 01.01.2007 do 31.12.2007 
roku 

- - - - - - 

podatek dochodowy odnoszący 
się do składników innych 
dochodów całkowitych 

- - - - - - 

przeniesienie zysków 
zatrzymanych (sprzedaŜ 
przeszacowanych środków 
trwałych) 

- - - - - - 

saldo na dzień 31.12.2007  6 386 911,27 - - - -       6 386 911,27  

 
Na pozycję "pozostałe kapitały" złoŜyła się wartość kapitału zapasowego, który powstał z dopłat udziałowców Spółki. 
 
NOTA 15. PROGRAMY PŁATNOŚCI AKCJAMI 
 
Nie dotyczy 
 
NOTA 16. POZOSTAŁE REZERWY KRÓTKOTERMINOWE  
 
Spółka w roku 2009 utworzyła rezerwy na zobowiązania sporne z tytułu: 
1 – roszczeń byłego pracownika w wysokości 6.750,00 zł., 
2 – problemu z rozwiązaniem umowy najmu lokalu przy ul. Huculskiej 6 w Warszawie w wysokości 245.000,00 zł. 
 

  2009 2008 2007 
 Bilans otwarcia  - - - 

 zwiększenia         251 750,00  -  - 

 zmniejszenia                       -                       -                       -   

 Bilans zamknięcia         251 750,00                      -                       -   

 
NOTA 17a. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 
 
Pozostałe zobowiązania finansowe (krótkoterminowe) 
   31.12.2009   31.12.2008   31.12.2007  
Instrumenty pochodne, w tym:                     -                       -                       -   

-kontrakty forward EUR/PLN                     -                       -                       -   

-kontrakty forward USD/PLN                     -                       -                       -   

-inne                     -                       -                       -   

Pozostałe                     -                       -                       -   

Razem inne zobowiązania finansowe                     -                       -                       -   

 
   31.12.2009   31.12.2008   31.12.2007  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 
powiązanych 

              2 256 494,01                  525 588,49                       50 024,07  

     zobowiązania z tytułu dostaw i usług               2 256 494,01                  525 588,49                       50 024,07  

     inne zobowiązania finansowe                              -                                -                                    -   

     inne zobowiązania niefinansowe                              -                                -                                    -   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 
pozostałych 

              4 835 723,17                3 369 603,09                   1 088 890,58  

     zobowiązania z tytułu dostaw i usług               2 635 165,11                3 047 401,72                      771 594,09  

     zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                   52 551,00                    76 845,53                       70 955,76  

     zobowiązania z tytułu dywidend                              -                                -                                    -   
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     zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów 
wartościowych 

                             -                                -                                    -   

     zobowiązania budŜetowe z innych tytułów niŜ bieŜący 
podatek dochodowy 

                  72 190,65                    95 781,05                      236 957,13  

     zobowiązania budŜetowe z innych tytułów niŜ bieŜący 
podatek dochodowy - bieŜące 

                             -                           34,27                                   -   

     zaliczki otrzymane                               -                                -                                    -   

     inne zobowiązania                     2 149,06                      3 725,32                         8 005,49  

     fundusze specjalne                              -                                -                                    -   

     rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów                              -                                -                                    -   

    rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów               2 073 667,35                  145 815,20                         1 378,11  

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania krótkoterminowe 

              7 092 217,18                3 895 191,58                   1 138 914,65  

    
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania  

              7 092 217,18                3 895 191,58                   1 138 914,65  

 
Ze względu na małą istotność kwoty zdyskontowanych zobowiązań handlowych i pozostałych oraz krótkie terminy płatności 
w sprawozdaniu, zobowiązania handlowe i pozostałe prezentowane są w wartościach wymagalnych. 
 
NOTA 17b. DOTACJE DO AKTYWÓW TRWAŁYCH 
 
Spółka w latach 2007-2009 nie otrzymała Ŝadnej dotacji na finansowanie aktywów trwałych. 
 
Dotacje otrzymane do aktywów trwałych 2009 roku 

Cel dotacji Stan dotacji 
rządowych na 

01.01.2009 

Zwiększenia w okresie 
01.01.2009-31.12.2009 

Odpisanie dotacji w 
pozostałe przychody 
operacyjne w okresie 

01.01.2009-31.12.2009 

Zwroty dotacji w okresie 
01.01.2009-31.12.2009 

Inne zmniejszenia dotacji 
w okresie 01.01.2009-

31.12.2009 

Stan dotacji 
rządowych 

na 
31.12.2009 

       
       

Razem                       -                         -                            -                          -                          -                     -   

Dotacje otrzymane do aktywów trwałych 2008 roku 

Cel dotacji Stan dotacji 
rządowych na 

01.01.2008 

Zwiększenia w okresie 
01.01.2008-31.12.2008 

Odpisanie dotacji w 
pozostałe przychody 
operacyjne w okresie 

01.01.2008-31.12.2008 

Zwroty dotacji w okresie 
01.01.2008-31.12.2008 

Inne zmniejszenia dotacji 
w okresie 01.01.2008-

31.12.2008 

Stan dotacji 
rządowych 

na 
31.12.2008 

       
       

Razem                       -                         -                            -                          -                          -                    -   

Dotacje otrzymane do aktywów trwałych 2007 roku 

Cel dotacji Stan dotacji 
rządowych na 

01.01.2007 

Zwiększenia w okresie 
01.01.2007-31.12.2007 

Odpisanie dotacji w 
pozostałe przychody 
operacyjne w okresie 

01.01.2007-31.12.2007 

Zwroty dotacji w okresie 
01.01.2007-31.12.2007 

Inne zmniejszenia dotacji 
w okresie 01.01.2007-

31.12.2007 

Stan dotacji 
rządowych 

na 
31.12.2007 

       
       

Razem                       -                         -                            -                          -                          -                     -   

 
NOTA 17c. KREDYTY I POśYCZKI 
 
Wartość kredytów, poŜyczek ujętych w sprawozdaniu finansowym prezentuje poniŜsza tabela: 
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Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne 
 

Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 

    31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 

kredyty w rachunku kredytowym                          -                  -                  -                        -                     -                            -   

kredyty w rachunku bieŜącym 
  140 920,01       820 218,17                 -                        -                     -                            -   

poŜyczki                          -                  -                  -        1 841 055,60    2 772 796,66        5 723 588,73  

dłuŜne papiery wartościowe 
                         -                  -                  -                        -                     -                            -   

Zobowiązania finansowe wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu 

           140 920,01       820 218,17                 -        1 841 055,60    2 772 796,66        5 723 588,73  

kredyty w rachunku kredytowym                          -                  -                  -                        -                     -                            -   

dłuŜne papiery wartościowe                          -                  -                  -                        -                     -                            -   

pozostałe 
                         -                  -                  -                        -                     -                            -   

Zobowiązania finansowe wyznaczone do 
wyceny w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat 

                         -                  -                  -                        -                     -                            -   

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty 
dłuŜne razem 

           140 920,01       820 218,17                 -        1 841 055,60    2 772 796,66        5 723 588,73  

 
Charakterystyka zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu. 
 
PoniŜsza tabela zawiera informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które naraŜona jest Spółka z tytułu 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
 

wartość bilansowa zobowiązanie 

  Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności w walucie w PLN 
krótkotermin

owe 
długotermi

nowe 

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne razem wg stanu na dzień 31.12.2009 
kredyty w rachunku kredytowym  PLN                -                        -                  -                  -                  -                  -   

poŜyczki USD  średni roczny 
LIBOR  

 10.06.2011    610 351,50   1 841 055,00                   -   1 841 055,00  

kredyty w rachunku bieŜącym PLN  WIBOR 1M   31.03.2010                 -        140 920,01   140 920,01                 -   

poŜyczka od udziałowców PLN                -                        -                  -                  -                  -                  -   

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne razem wg stanu na dzień 31.12.2008 
kredyty w rachunku kredytowym  PLN                -                        -                  -                  -                  -                        -   

poŜyczki od udziałowców PLN  WIBOR+1% p.a.                         -                  -     2 772 796,66                    -     2 772 796,66  

kredyty w rachunku bieŜącym PLN  WIBOR 1M   31.03.2009                 -      820 218,17   820 218,17                 -   

obligacje PLN                -                        -                  -                  -                  -                  -   

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne razem wg stanu na dzień 31.12.2007 
kredyty w rachunku kredytowym  PLN                -                        -                  -                  -                  -                        -   

poŜyczki od podmiotów 
pozostałych 

PLN  WIBOR+1% p.a.   3 lata od 
podpisania  

               -     5 723 588,73                    -     5 723 588,73  

kredyty w rachunku bieŜącym PLN                -                        -                  -                  -                  -                        -   

obligacje PLN                -                        -                  -                        -                  -                        -   

 
Zobowiązania finansowe są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Spółka nie zalicza Ŝadnych instrumentów z klasy 
kredytów i poŜyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków 
i strat. Wszystkie kredyty i poŜyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, a w przypadku, gdy efekty dyskonta są 
nieznaczące w oparciu o wartość wymagającą zapłaty. 
Kredyty i poŜyczki oprocentowane są na bazie zmiennych stóp procentowych w oparciu o referencyjne stopy WIBOR 1M, 
WIBOR 1Y, LIBOR 1Y, które według stanu na 31.12.2009 kształtowały się odpowiednio na poziomie: dla LIBOR 1Y stawka 
2,02%, dla WIBOR 1Y stawka 4,68%, dla WIBOR 1 M stawka 3,67% (na 31.12.2008 odpowiednio na poziomie: 6,60%, 
6,07%, oraz na 31.12.2007 odpowiednio na poziomie: 5,11%, 4,59%). 
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Kredyty, poŜyczki otrzymane przez Spółkę w podziale na jej poŜyczkodawców według stanu na 31.12.2009 r. 

PoŜyczkodawca Waluta 
Kwota w 
walucie 

Wartość bilansowa 
kredytu/poŜyczki 

Termin 
spłaty 

Oprocentowanie 
według umowy 

Efektywna 
stopa 

procentowa 
Zabezpie

czenie 

-pozostałe poŜyczki i kredyty  
Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLN 1 000 000,00 140 920,01 31.03.2010 WIBOR 1M 6,17% weksel in 

blanco 

-poŜyczki od udziałowca 
SPI INTERNATIONAL., INC. USD 1 000 000,00 1 841 055,00 10.06.2011 średni roczny 

LIBOR 
7,66% brak 

SPI INTERNATIONAL 
POLSKA Sp. z o.o. 

PLN 100 000,00 0,00 3 lata WIBOR+1% p.a. 5,68% brak 

 
Kredyty, poŜyczki otrzymane przez Spółkę w podziale na jej poŜyczkodawców według stanu na 31.12.2008 r. 

PoŜyczkodawca Waluta 
Kwota w 
walucie 

Wartość bilansowa 
kredytu/poŜyczki 

Termin 
spłaty 

Oprocentowanie 
według umowy 

Efektywna 
stopa 

procentowa 
Zabezpie

czenie 

-poŜyczki od udziałowca 
SPI INTERNATIONAL 
POLSKA Sp. z o.o. (umowa 
cesji z 01.03.2007) PLN 4 820 900,00 1 560 987,38 3 lata WIBOR 1M 2,06% brak 
SPI INTERNATIONAL 
POLSKA Sp. z o.o. (z dnia 
08.12.2008) PLN 100 000,00 100 148,05 3 lata WIBOR+1% p.a. 0,15% brak 
SPI INTERNATIONAL 
POLSKA Sp. z o.o. (z dnia 
12.11.2008) PLN 100 000,00 100 338,14 3 lata WIBOR+1% p.a. 0,34% brak 
SPI INTERNATIONAL 
POLSKA Sp. z o.o. (z dnia 
28.10.2008) PLN 230 000,00 230 991,57 3 lata WIBOR+1% p.a. 0,43% brak 

-pozostałe poŜyczki i kredyty 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLN 1 000 000,00 820 218,17 31.03.2010 WIBOR 1M 8,57% 
weksel in 
blanco 

SPI VIDEO Sp. z o.o. 
 (z dnia 15.07.20008) PLN 150 000,00 151 676,54 3 lata WIBOR+1% p.a. 1,12% brak 
SPI VIDEO Sp. z o.o. 
 (z dnia 25.06.2008) PLN 100 000,00 101 244,18 3 lata WIBOR+1% p.a. 1,24% brak 
SPI VIDEO Sp. z o.o. 
(z dnia 30.05.2208) PLN 200 000,00 202 797,30 3 lata WIBOR+1% p.a. 1,40% brak 
SPI VIDEO Sp. z o.o.  
(z dnia 02.05.2008) PLN 200 000,00 203 145,66 3 lata WIBOR+1% p.a. 1,57% brak 
SPI VIDEO Sp. z o.o. 
(z dnia 30.04.2008) PLN 200 000,00 115 200,18 3 lata WIBOR+1% p.a. 9,60% brak 

 
Kredyty, poŜyczki otrzymane przez Spółkę w podziale na jej poŜyczkodawców według stanu na 31.12.2007 r. 

PoŜyczkodawca Waluta 
Kwota w 
walucie 

Wartość bilansowa 
kredytu / 
poŜyczki 

Termin 
spłaty 

Oprocentowanie 
według umowy 

Efektywna 
stopa 

procentowa 
Zabezpie

czenie 

-pozostałe poŜyczki  
SPI INTERNATIONAL 
POLSKA Sp. z o.o. (umowa 
cesji z 01.03.2007) PLN 4 820 900,00 5 717 904,92 3 lata WIBOR 1M 2,06% brak 
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NOTA 17d. NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
 
  

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek 
powiązanych 

            4 554,66                  7 953,56               181 761,61  

NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek 
niepowiązanych 

      6 279 299,61           2 151 447,74             1 858 322,36  

NaleŜności z tytułu podatków, dotacji, cełu, 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 

         545 351,01              540 205,07                 73 802,44  

NaleŜności z tytułu podatków, dotacji, cełu, 
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń - bieŜące 

          30 984,13                           -                             -   

Inne naleŜności           85 925,76                75 588,36               104 761,12  

Razem       6 946 115,17           2 775 194,73             2 218 647,53  

 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych obejmują naleŜności od kontrahentów krajowych 
i zagranicznych. 
 
Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość naleŜności 
  2009 2008 2007 

Bilans otwarcia                       -                            -                             -   
zwiększenie                       -                            -                             -   
wykorzystanie                       -                            -                             -   

Bilans zamknięcia                       -                            -                             -   

 
Spółka w latach 2007-2009 nie przeprowadzała odpisów aktualizacyjnych naleŜności. 
 
NOTA 17d. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE 
 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
-z tytułu ubezpieczeń        19 482,09             15 550,12                  9 850,09  

-koszty dotyczące produkcji programów        916 175,42           349 782,23                           -   

-pozostałe        69 715,85             32 132,12                  1 973,41  

Razem    1 005 373,36           397 464,47                11 823,50  

 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na pozycję 
koszty dotyczące produkcji programów składa się głównie wartość licencji na filmy telewizyjne o okresie uŜytkowania do 12 
miesięcy. Pozycje te są rozliczane w okresie trwania licencji. 
 
NOTA 18a. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
 

Działalność kontynuowana   01.01.2009 - 31.12.2009    01.01.2008 - 31.12.2008    01.01.2007 - 31.12.2007  
Zmiana stanu produktów, produkcji w 
roku i rozliczeń międzyokresowych 

                               -                                  -                                   -   

Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

                               -                                  -                                   -   

Amortyzacja środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych 

(1 156 593,59) (959 680,63)                (1 099 804,38) 

ZuŜycie materiałów i energii                  (373 063,14) (238 870,57) (201 104,03) 

Usługi obce             (21 163 077,94)                (5 661 150,03)     (4 319 003,99) 

Koszty świadczeń pracowniczych               (3 473 659,10)                (2 703 230,55)                (2 771 737,70) 

Podatki i opłaty                   (847 730,46)                  (623 894,10)                   (560 938,24) 
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pozostałe koszty                  (377 906,02)                  (321 384,01)                   (298 885,45) 

wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

                       (294,26)                    (73 113,00)                   (276 683,77) 

Razem koszty działalności 
operacyjnej 

            (27 392 324,51)              (10 581 322,89)                (9 528 157,56) 

    
    
Działalność kontynuowana       

Koszty działalności ogółem                                -                                  -                                   -   

Razem koszty według rodzaju             (27 392 324,51)              (10 581 322,89)                (9 528 157,56) 

 
Wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych została pomniejszona o amortyzację 
przypadającą na wartości niematerialne i prawne o nieograniczonym okresie uŜytkowania oraz powiększona o wartość 
amortyzacji przypadającej na środek trwały w leasingu, jak równieŜ usługi obce zostały pomniejszone o kwotę opłat 
leasingowych 
 
NOTA 18b. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE – DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 
 

 

01.01.2009 -  31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 
Zysk ze zbycie niefinansowych aktywów trwałych                         -                6 857,16                              -   
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialne i 
prawne 

                        -                          -                               -   

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych 
aktywów trwałych 

                        -                          -                               -   

Rozwiązanie odpisu na naleŜności                         -                          -                               -   

Rozliczenie inwentaryzacji środków pienięŜnych i rzeczowych 
aktywów trwałych 

                        -                          -                               -   

Zysk z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych  

                        -                          -                               -   

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych, 
inne przychody 

                        -                          -                               -   

Zysk z odsprzedaŜy usług, refakturowanych odpłatności                         -                          -                               -   

Otrzymane dotacje             144 267,21                         -                   40 000,00  

Otrzymane darowizny                         -                          -                               -   

Zaokrąglenia VAT                         -                          -                               -   

Umorzone zobowiązania               9 894,68              36 147,35                              -   

Otrzymane kary i odszkodowania                         -                1 952,17                              -   

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS                         -                          -                               -   

Zwrot podatków                         -                          -                               -   

Inne               3 715,12              32 650,83                    5 170,96  

Pozostałe przychody operacyjne razem            157 877,01              77 607,51                  45 170,96  

 
W 2007 roku pozycja "otrzymane dotacje" obejmuje: 
- otrzymaną dotację na podstawie umowy z dnia 24 listopad 2006 nr 690/2006 z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 
promocję polskiego filmu za granicą w kwocie 20.000,00 zł, 
- otrzymaną dotację na podstawie umowy z dnia 17 kwiecień 2007 nr 8.9/826/2006 z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 
upowszechnianie kultury filmowej w kwocie 20.000,00 zł. 
 
W 2009 roku pozycja "otrzymane dotacje" obejmuje: 
- otrzymaną dotację na podstawie umowy z dnia 21 kwietnia 2009 nr DUM-80-3724/09 z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
na realizację przedsięwzięcia ”Młode kadry – debiutanci na planie” w kwocie 20.000,00 zł, 
- otrzymaną dotację na podstawie umowa z dnia 15 kwiecień 2009 nr DUM-80-3723/09 z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 
na realizację przedsięwzięcia „Kronika polskiego filmu” w kwocie 20.000,00 zł,  
- otrzymaną dotację na podstawie umowy z dnia 28 lipiec 2009 nr 596/2009 z Narodowego Centrum Kultury na realizację 
przedsięwzięcia „Obrazy września w polskim filmie fabularnym i dokumentalnym” w kwocie 22.300,00zł. 
- otrzymaną dotację na podstawie umowy z dnia 29 kwiecień 2009 nr KP/60/2009 z Filmoteka Narodową na realizację 
przedsięwzięcia „100 – lecie polskiego kina” w kwocie 81.967,21 zł. 
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Pozostałe koszty operacyjne - działalność kontynuowana 
 

  01.01.2009 -  31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 
Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         -                          -                     7 702,32  

Odpis aktualizujący naleŜności                         -                          -                               -   

Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych                         -                          -                               -   

Odpis aktualizujący na zapasy                         -                          -                               -   

Utworzenie odpisu na naleŜności odsetkowe                         -                          -                               -   

Odwrócenie odpisu na naleŜności (-)                         -                          -                               -   

Rozliczenie inwentaryzacji środków pienięŜnych i rzeczowych 
aktywów trwałych 

             41 423,82                         -                               -   

Strata z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych  

                        -                          -                               -   

Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości 
inwestycyjnych nie generujących przychody z najmu itp. 

                        -                          -                               -   

Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości 
inwestycyjnych generujących przychody z najmu itp.. 

                        -                          -                               -   

Amortyzacja wartości firmy                         -                          -                               -   

Strata z odsprzedaŜy usług, refakturowanych odpłatności                         -                          -                               -   

Darowizny przekazane                         -                          -                               -   

rezerwy z tyt. zobowiązań spornych            251 750,00      

Kary umowne              26 793,00                  300,00                              -   

Zdarzenia losowe                         -                          -                               -   

Zaokrąglenia VAT                         -                          -                               -   

Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności 
produkcyjnych 

                        -                          -                               -   

Koszty zaniechanej działalności                          -                          -                               -   

Nakłady odpisanych środków trwałych w budowie                         -                          -                               -   

Inne            119 789,71              71 227,89                  19 545,82  

Pozostałe koszty operacyjne razem            439 756,53              71 527,89                  27 248,14  

 
Spółka w roku 2009 utworzyła rezerwy na zobowiązania sporne z tytułu: 
– roszczeń byłego pracownika w wysokości 6.750,00 zł, 
– kwestii spornej tytułem  rozwiązania umowy najmu lokalu przy ul. Huculskiej 6 w Warszawie w wysokości 245.000,00 zł. 
 
NOTA 19.1 PRZYCHODY FINANSOWE 
 

Działalność kontynuowana 01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 
Przychody z tytułu odsetek, w tym:                         493,59                      9 102,31                     586,18  

- naleŜności                         133,39                      6 898,27                       29,48  

- środki pienięŜne                         360,20                      2 204,04                     556,70  

Dywidendy otrzymane                                -                                -                             -   

Zyski z tytułu róŜnic kursowych dotyczących aktywów i 
pasywów innych niŜ naleŜności i zobowiązania handlowe 

                               -                                -                             -   

Zmiany wysokości naleŜności długoterminowych wynikające z 
przybliŜania czasu otrzymania naleŜności (efekt zwijania 
dyskonta)  

                               -                                -                             -   

Przychody z tytułu instrumentów pochodnych                                 -                                -                             -   

Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych                                -                                -                             -   

Pozostałe przychody finansowe                                -                     20 192,47                            -   

- nadwyŜka dodatnich róŜnic nad ujemnymi                                -                     20 192,47                            -   

Przychody finansowe ogółem                         493,59                    29 294,78                     586,18  

 



Część III. Dokument rejestracyjny 

172  Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A. 

NOTA 19.2 KOSZTY FINANSOWE 
 

Działalność kontynuowana 01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 
Koszty z tytułu odsetek                   (116 532,80)                 (305 366,35)             (398 941,66) 

- z tytułu kredytów                   ( 35 835,78)                              -                             -   

- z tytułu poŜyczek                    (41 301,53)                 (256 784,71)               (309 048,07) 

- z tytułu emisji obligacji                                -                                -                             -   

- z tytułu dostaw i usług                    (30 009,33)                   (35 956,11)                (84 919,91) 

- odsetki budŜetowe                      (1 763,00)                        (266,00)                   (1 176,00)  

- z tytułu leasingu finansowego                      (7 623,16)                    (12 359,53)                   (3 797,68)  

- pozostałe                                -                                -                             -   

Straty z tytułu róŜnic kursowych dotyczących aktywów i 
pasywów innych niŜ naleŜności i zobowiązania handlowe 

                               -                                -                             -   

Skutki wyceny otrzymanych poŜyczek metodą skorygowanej 
ceny nabycia 

                   (81 683,55)                100 777,60             153 690,82 

Koszty z tytułu instrumentów pochodnych                                -                                -                             -   

Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów 
wartościowych 

                               -                                -                             -   

Aktualizacja wartości inwestycji                                -                                -                             -   

Pozostałe koszty finansowe                   (102 632,64)                               -                  (22 005,14)  

- nadwyŜka ujemnych róŜnic kursowych nad dodatnimi                   (102 632,64)                               -                  (22 005,14)  

- pozostałe                                -                                -                             -   

Koszty finansowe ogółem                   (300 848,99)                  (204 588,75)               (267 255,98)  

 

NOTA 20. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 
 

  
  01.01.2009 - 31.12.2009    01.01.2008 - 31.12.2008    01.01.2007 - 31.12.2007  

Zarząd razem:                 310 311,00                  258 327,00                283 427,00  

Piotr Reich                  72 876,00                    73 764,00                  55 381,00  

Bogusław Kisielewski                 219 216,00                  110 799,00                  36 888,00  

Ewa Maliszewska                  18 219,00                    73 764,00                  86 245,00  

Grzegorz Molewski                              -                                -                 104 913,00  

    

  
  01.01.2009 - 31.12.2009    01.01.2008 - 31.12.2008    01.01.2007 - 31.12.2007  

Rada Nadzorcza razem:                              -                   179 617,56                  97 293,41  

Grzegorz Molewski                              -                   150 158,28                  81 348,37  

Jacek Bienias                              -                     14 729,64                    7 972,52  

Wiktor Dega                              -                     14 729,64                    7 972,52  

    
  

  01.01.2009 - 31.12.2009    01.01.2008 - 31.12.2008    01.01.2007 - 31.12.2007  
Razem wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej                 310 311,00                  437 944,56                380 720,41  

 

NOTA 21a. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOTYCZĄCYM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
 

Głównymi instrumentami finansowymi Spółki są kredyty bankowe, umowy leasingowe, środki pienięŜne i lokaty 
krótkoterminowe – overnight.  
Ryzyka powstające w wyniku zarządzania instrumentami finansowymi to: 
- ryzyko rynkowe obejmujące przede wszystkim stopy procentowe, 
- ryzyko płynności, 
- ryzyko walutowe, 
- ryzyko kredytowe. 
 
Spółka posiada kredyt bankowy w rachunku bieŜącym dla którego odsetki naliczane są według zmiennej stopy procentowej. 
Ryzyko związane z korzystaniem z kredytu bankowego wynika głównie z moŜliwości wzrostu stopy procentowej. Odsetki 
płatne są w okresach miesięcznych i Spółka na bieŜąco monituje wielkość zadłuŜenia. 
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Działalność Spółki wiąŜe się z ryzykiem zachwiania bieŜącej płynności. Spółka w celu wyeliminowania tego ryzyka na 
bieŜąco monituje terminy płatności zobowiązań oraz kontroluje zapotrzebowanie na środki pienięŜne zarówno  
w okresach krótko jak i długoterminowych. Dodatkowo w celu zapewnienia płynności Spółka kontroluje swoje naleŜności, co 
ma znaczący wpływ na wyeliminowanie ryzyka związanego z obrotem instrumentami finansowymi. 
 
Spółka jest naraŜona na ryzyko walutowe z uwagi na zakupy usług w walucie obcej. Ryzyko walutowe wiąŜe się głównie ze 
zmianami poziomu kursu EUR i USD. W przypadku pozostałych walut zmiana kursu nie jest istotna. W celu zabezpieczenia 
się przed ryzykiem kursowym Spółka ustala kursy indywidualne z Bankiem. 
 
NOTA 21b.  ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 
 
Spółka zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności wraz z uwzględnieniem realizacji 
planowanych inwestycji tak aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści potencjalnym 
beneficjentom. 
 
NOTA 22. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 
 

  
01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 

Przychody ze sprzedaŜy 
jednostkom powiązanym 

przychody ze 
sprzedaŜy 
produktów 

przychody ze 
sprzedaŜy 
towarów i 

materiałów oraz 
usług 

przychody ze 
sprzedaŜy 
środków 
trwałych, 
wartości 

niematerialnych, 
nieruchomości 
inwestycyjnych 

przychody ze 
sprzedaŜy 
produktów 

przychody ze 
sprzedaŜy 
towarów i 

materiałów oraz 
usług 

przychody ze 
sprzedaŜy 
środków 
trwałych, 
wartości 

niematerialnych, 
nieruchomości 
inwestycyjnych 

przychody ze 
sprzedaŜy 
produktów 

przychody ze 
sprzedaŜy 
towarów i 

materiałów oraz 
usług 

przychody ze 
sprzedaŜy 
środków 
trwałych, 
wartości 

niematerialnych, 
nieruchomości 
inwestycyjnych 

- jednostkom 
stowarzyszonym 

- - - - - - - - - 

- jednostkom zaleŜnymi 
nie podlegającym 
konsolidacji 

- - - - - - - - - 

-członkom kluczowej 
kadry zarządzającej, 
nadzorującej 

- - - - - - - - - 

- pozostałym podmiotom 
powiązanym 

-   719 114,83  - -   596 891,50       43 500,00  - 504 847,29  - 

Razem przychody ze 
sprzedaŜy jednostkom 
powiązanym 

-  719 114,83  - -   596 891,50  43 500,00  -  504 847,29  - 

 

  
01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 

Zakup pochodzący od 
jednostek 

powiązanych 
zakupu usług 

zakup 
towarów i 
materiałów 
oraz usług 

 zakup 
środków 
trwałych, 
wartości 

niematerialnyc
h, 

nieruchomości 
inwestycyjnyc

h  

zakupu usług 

zakup 
towarów i 
materiałów 
oraz usług 

 zakup 
środków 
trwałych, 
wartości 

niematerialnyc
h, 

nieruchomości 
inwestycyjnyc

h  

zakupu usług 

zakup 
towarów i 
materiałów 
oraz usług 

 zakup 
środków 
trwałych, 
wartości 

niematerialnyc
h, 

nieruchomości 
inwestycyjnyc

h  

- od jednostek 
stowarzyszonych 

- - - - - - - - - 

- od jednostek 
zaleŜnych nie 
podlegających 
konsolidacji 

- - - - - - - - - 

- od członków 
kluczowej kadry 
zarządzającej, 
nadzorującej 

- - - - - - - - - 

- od pozostałych 
podmiotów 

11 377 023,91 -   2 405 825,52  390 578,76  - 3 024 256,00  363257,89  - 62 400,00  

Razem zakupy 
pochodzące od 
jednostek 
powiązanych 

11 377 023,91 -   2 405 825,52  390 578,76  - 3 024 256,00  363257,89  -   62 400,00  
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NaleŜności od podmiotów powiązanych  31.12.2009   31.12.2008   31.12.2007  

- od jednostek stowarzyszonych                          -                            -                            -   

- od jednostek zaleŜnych nie podlegających konsolidacji                          -                            -                            -   

- od członków kluczowej kadry zarządzającej, 
nadzorującej 

                         -                            -                            -   

- od pozostałych podmiotów powiązanych                 4 554,66                  7 953,56              181 761,61  

Razem naleŜności od podmiotów powiązanych                 4 554,66                  7 953,56              181 761,61  

    
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych  31.12.2009   31.12.2008   31.12.2007  

 - wobec jednostek stowarzyszonych                           -                            -                            -   

 - wobec jednostek zaleŜnych nie podlegających 
konsolidacji  

                         -                            -                            -   

 - wobec członków kluczowej kadry zarządzającej, 
nadzorującej  

                         -                            -                            -   

 - wobec pozostałych podmiotów powiązanych           2 256 494,01              525 588,49                50 024,07  

 Razem zobowiązania wobec podmiotów 
powiązanych  

         2 256 494,01              525 588,49                50 024,07  

 
Warunki transakcji zawieranych przez Spółkę ze stronami powiązanymi w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2009, 31 
grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 r. nie odbiegały od warunków rynkowych. 
 
NOTA 23. PODATEK DOCHODOWY 
 

  Nota 
01.01.2009 - 31.12.2009 01.01.2008 - 31.12.2008 01.01.2007 - 31.12.2007 

Podatek bieŜący: 

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy                  982 016,00                  85 079,00               198 340,00  

korekty obciąŜenia podatkowego za poprzednie okresy                              -                              -                             -   

Podatek bieŜący                 982 016,00                  85 079,00               198 340,00  
          

Podatek odroczony: 

Powstanie i odwrócenie róŜnic przejściowych 10               153 299,64               (177 232,21)                56 282,53  

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych                              -                              -                             -   

Podatek odroczony                 153 299,64               (177 232,21)                56 282,53  

Podatek dochodowy razem              1 135 315,64                 (92 153,21)              254 622,53  

 
NOTA 24. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO 
DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
   31.12.2009   31.12.2008   31.12.2007  

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania 
finansowego                     24 000,00                      22 000,00                      14 000,00  

Inne usługi poświadczające                                -                                  -                                  -   

Usługi doradztwa podatkowego                                -                                  -                                  -   

Pozostałe usługi                                -                                  -                                  -   

RAZEM                     24 000,00                      22 000,00                      14 000,00  

 
NOTA 25. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 
 
Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na 
sytuację majątkowo -i finansową Spółki na dzień bilansowy. 
Plan przekształcenia Kino Polska TV Sp. z o.o. w Kino Polska TV S.A. złoŜony został w Sądzie Rejonowym w dniu 
25.03.2010 r. wraz z załącznikami określonymi w art. 558 § 2 kodeksu spółek handlowych (ksh), odpowiednio:1. projektem 
uchwały NZW Spółki w sprawie przekształcenia Spółki;2. projektem Statutu „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna;3. wyceną 
składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki; oraz 4. sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzone dla celów 
przekształcenia na dzień 28 lutego 2010 r., obejmującym bilans i rachunek zysków i strat. 
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20.4 Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

20.4.1 Oświadczenie stwierdzające, Ŝe historyczne informacje finansowe zostały 
zbadane przez biegłego rewidenta 

Historyczne informacje finansowe zamieszczone w punkcie 20.1. części III Prospektu zostały zbadane przez biegłych 
rewidentów. 

śaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyraŜenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. Opinie 
wyraŜone przez biegłych rewidentów nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeŜeń. 

20.4.2 Wskazanie innych informacji w Prospekcie Emisyjnym, które zostały zbadane 
przez biegłych rewidentów 

Poza historycznymi informacjami finansowymi wskazanymi w punkcie 20.1. Części III Prospektu oraz śródrocznymi 
informacjami finansowymi Emitenta za pierwsze półrocze 2010 roku, o których mowa w punkcie 20.6.2 Części III Prospektu, 
oraz wynikami szacunkowymi za 2010 r. i prognozą wyników na 2011 r., zamieszczonymi w punkcie 13 Części III Prospektu 
Ŝadne inne informacje zamieszczone w Prospekcie Emisyjnym nie były badane przez biegłego rewidenta.  

20.4.3 Informacje finansowe w Prospekcie Emisyjnym nie pochodzące ze sprawozdań 
finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta 

Dane zamieszczone w punkcie 5.2 Części III Prospektu (inwestycje w okresie 2007-2011), w punkcie 8.1 Części III 
Prospektu (znaczące aktywa trwałe ) oraz w punkcie 3.2 Części IV Prospektu (kapitalizacja i zadłuŜenie na dzień 30 
listopada 2010 r.) nie pochodzą ze sprawozdań finansowych badanych przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone 
przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby niniejszego Prospektu. 

 

20.5 Data najnowszych informacji finansowych 
Ostatnie roczne dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta, zamieszczone w Prospekcie, dotyczą roku 2009. 

20.6 Śródroczne i inne informacje finansowe 
Emitent prezentuje w Prospekcie, zgodnie z wymogami załącznika I Rozporządzenia 809/2004, śródroczne dane finansowe 
za okres pierwszego półrocza 2010 roku, sporządzone według Polskich Zasad Rachunkowości, a następnie przekształcone 
na potrzeby niniejszego Prospektu według MSSF i zbadane przez biegłego rewidenta:  



Część III. Dokument rejestracyjny 

176  Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A. 

20.6.1 Opinia biegłego rewidenta z badania półrocznych danych finansowych Kino 
Polska TV Sp. z o.o. na dzień 30.06.2010 r. 
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20.6.2 Półroczne dane finansowe Kino Polska TV Sp. z o.o. na dzień 30.06.2010 r. 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI WEDŁUG MSSF KINO POLSKA TV S.A. 

NA STAN 30 CZERWIEC 2009 30 CZERWIEC 2010 

WARSZAWA 11 październik 2010 

 

BILANS 
 

MSSF MSSF 

AKTYWA NOTA 30.06.2010 30.06.2009 
AKTYWA TRWAŁE 

Wartość firmy 4a.                          -                              -    

Wartości niematerialne i prawne 5. 12 539 383,55 10 516 934,87 

Rzeczowe aktywa trwałe 6. 1 661 449,06 736 838,62 

Nieruchomości inwestycyjne 8.                          -                              -    

Inwestycje w jednostkach zaleŜnych 3.                          -                              -    

NaleŜności i poŜyczki 9.                          -                              -    

Pochodne instrumenty finansowe                           -                              -    

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9. 2 000 000,00                            -    

Długoterminowe rozliczenia międzynarodowe                           -                              -    

Aktywa odroczonego podatku dochodowego 10. 45 209,32 46 268,13 

Suma aktywów trwałych  16 246 041,93 11 300 041,62 

AKTYWA OBROTOWE 

Zapasy 11. 64 367,50 138 305,19 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 17d. 8 650 371,41 8 575 189,95 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 17d. 21 776,98                           -    

PoŜyczki                           -                              -    

Pochodne instrumenty finansowe                           -                              -    

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe                           -                              -    

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 12. 348 822,74 11 051,80 

Rozliczenia międzyokresowe 17e. 794 506,47 836 958,75 

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 13.                          -                              -    

Suma aktywów obrotowych  9 879 845,10 9 561 505,69 

RAZEM AKTYWA   26 125 887,03 20 861 547,31 

 
 
 
 

MSSF MSSF 

PASYWA NOTA 30.06.2010 30.06.2009 
KAPITAŁ WŁASNY 

Kapitał podstawowy 14a.              987 000,00               987 000,00  

Przeszacowanie hiperinflacyjne kapitału podstawowego                            -                             -   

Kapitał z emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej                            -                             -   

NaleŜne wpłaty na kapitał                            -                             -   

Pozostałe kapitały 14c. 6 386 911,27  6 386 911,27 

Zyski zatrzymane 14b. 9 591 000,92  4 143 049,61 

      - zysk / strata z lat ubiegłych             5 467 126,44              (607 354,72) 

      - zysk netto  4 123 874,48  4 750 404,33  

Suma kapitału własnego  16 964 912,19  11 516 960,88 

ZOBOWIĄZANIA  9 160 974,84  9 344 586,42 

Zobowiązania długoterminowe 

Kredyty i poŜyczki 17c. - - 

Leasing finansowy 7.                          -    20 571,48 

Pozostałe zobowiązania                           -                             -    

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10. 3 647,02 13 825,94 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych                           -                             -    

Pozostałe rezerwy długoterminowe                           -                             -    

Suma zobowiązań długoterminowych  3 647,02 34 397,42 
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Zobowiązania krótkoterminowe 

Kredyty i poŜyczki 17c.                85 768,24               530 824,25  

Leasing finansowy 7.                20 571,48                 53 100,88  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 17a.            9 050 988,10            8 726 263,87  

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego                             -                             -   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych                             -                             -   

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 16.                           -                             -   

Dotacje rządowe                             -                             -   

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaŜy                             -                             -   

Suma zobowiązań krótkoterminowych              9 157 327,82            9 310 189,00  

RAZEM PASYWA   26 125 887,03  20 861 547,31 

 
 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

MSSF MSSF 

  NOTA 01.01.2010 - 30.06.2010 01.01.2009 - 30.06.2009 
Działalność kontynuowana 

Przychody ze sprzedaŜy produktów 2a.          23 011 801,68           17 239 886,57  

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 2a.                     433,00                      294,26  

Suma przychodów ze sprzedaŜy           23 012 234,68           17 240 180,83  

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2a.         (13 362 691,54)           (9 463 261,79) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2a                    (433,00)                    (294,26) 

Suma kosztów własnych sprzedaŜy          (13 363 124,54)           (9 463 556,05) 

Zysk brutto ze sprzedaŜy             9 649 110,14             7 776 624,78  

Koszty sprzedaŜy 2a              (683 261,28)             (597 539,13) 

Koszty ogólnego zarządu 2a (3 955 332,38) (1 970 763,43) 

Pozostałe przychody operacyjne 18b.               258 245,88                 41 980,69  

Pozostałe koszty operacyjne 18b.                (14 438,99)               (77 046,90) 

Zysk z działalności operacyjnej             5 254 323,37             5 173 256,01  

Przychody finansowe 19.1.                  3 053,67                      238,88  

Koszty finansowe 19.2.              (143 667,76)          111 419,00 

Zysk brutto             5 113 709,28             5 284 913,89  

Podatek dochodowy 23.            (989 834,80)               (534 509,56)  

Zysk netto z działalności kontynuowanej              4 123 874,48             4 750 404,33  

Działalność zaniechana 

Zysk (Strata) za okres z działalności zaniechanej                              -                             -   

Zysk netto   4 123 874,48  4 750 404,33  

 
 

 
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

 
 

 
    01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  
Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
operacyjnej 

    

Zysk/(strata) brutto 5 113 709,28  5 284 913,89 

Korekty razem: 401 535,91 (1 997 998,19) 

Amortyzacja             1 230 899,63                  486 200,12  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  67 537,43 (445 949,59) 

(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej                             -                                -   

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu naleŜności            (1 735 240,37)             (5 799 995,22) 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów                (23 679,26)                 (36 758,79) 

(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu rezerw  (249 500,00)                              -   

Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań, z 
wyjątkiem poŜyczek i kredytów  

1 958 770,92 4 831 072,29  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                 210 866,89                 (439 494,28) 

Podatek dochodowy zapłacony               (907 278,00)                (289 533,00) 
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Pozostałe (inne korekty) (150 841,33) (303 539,72) 

      

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej  

5 515 245,19 3 286 915,70 

      

Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
inwestycyjnej 

    

SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych 

                         -                             -   

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych  

        (1 646 237,68)             (950 138,82) 

SprzedaŜ nieruchomości inwestycyjnych                          -                             -   

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych                          -                             -   

SprzedaŜ aktywów finansowych                          -                             -   

Nabycie aktywów finansowych         (2 000 000,00)                           -   

Nabycie jednostki zaleŜnej, po potrąceniu przejętych 
środków pienięŜnych 

                         -                             -   

Dywidendy i odsetki otrzymane                          -                             -   

Spłata udzielonych poŜyczek                          -                             -   

Udzielenie poŜyczek                          -                             -   

Pozostałe                          -                             -   

      

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(3 646 237,68)                (950 138,82) 

      

Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
finansowej 

    

Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

                         -                             -   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (27 217,14) (24 615,66) 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów 85 768,24 630 824 25 

Wpływy z tytułu emisji dłuŜnych papierów 
wartościowych 

                         -                             -   

Spłata poŜyczek/kredytów (1 828 318,44) (2 946 214,14) 

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

                         -                             -   

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom 
mniejszościowym 

                         -                             -   

Wykup dłuŜnych papierów wartościowych                          -                             -   

Odsetki zapłacone, w tym (67 537,43) (35 956,71) 

-aktywowane koszty finansowania zewnętrznego                          -                             -   

Pozostałe -  40 000,00 

      

Środki pienięŜne netto z działalności finansowej (1 837 304,77) (2 335 962,26) 

      

Zwiększenie netto stanu środków pienięŜnych i ich 
ekwiwalentów  

31 702,74   814,62 

RóŜnice kursowe netto                          -                             -   

Środki pienięŜne na początek okresu             317 120,00                10 237,18  

Środki pienięŜne na koniec okresu, w tym 348 822,74  11 051,80 

O ograniczonej moŜliwości dysponowania             325 000,00                            -   

 
 
 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

MSSF MSSF 

  NOTA 01.01.2010 - 30.06.2010 01.01.2009 - 30.06.2009 

ZYSK NETTO   4 123 874,48 4 750 404,33 

INNE CAŁKOWITE DOCHODY 

PRZESZACOWANIE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH                             -                             -    

        

AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAśY:                             -                             -    

-DOCHODY (STRATY) UJĘTE  W OKRESIE W INNYCH DOCHODACH                             -                             -    
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CAŁKOWITYCH 

- KWOTY PRZENIESIONE DO WYNIKU FINANSOWEGO                             -                             -    

        

INSTRUMENTY ZABEZPIECZAJACE PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 
PIENIĘśNYCH:   

                          -                             -    

-DOCHODY (STRATY) UJĘTE W OKRESIE W INNYCH DOCHODACH 
CAŁKOWITYCH   

                          -                             -    

-KWOTY PRZENIESIONE DO WYNIKU FINANSOWEGO                             -                             -    

-KWOTY UJĘTE W WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ POZYCJI 
ZABEZPIECZANYCH   

                          -                             -    

        

PODATEK DOCHODOWY ODNOSZĄCY SIĘ DO SKŁADNIKÓW INNYCH 
DOCHODÓW CAŁKOWITYCH   

                          -                             -    

        

INNA CAŁKOWITE DOCHODY PO OPODATKOWANIU                             -                             -    

        

CAŁKOWITE DOCHODY   4 123 874,48  4 750 404,33 

 
 
 

 
ZYSK/STRATA NETTO NA 1 UDZIAŁ 

 
MSSF MSSF 

01.01.2010 - 30.06.2010 01.01.2009 - 30.06.2009 

WYSZCZEGÓLNIENIE NOTA PLN/udział PLN/udział 

z działalności kontynuowanej 

-podstawowy   2 089,10 2 406,49 

-rozwodniony       

z działalności kontynuowanej i zaniechanej 

-podstawowy   2 089,10 2 406,49 

-rozwodniony       

 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE ZA OKRES 01.01.2010 – 30.06.2010 
 

Przypadający na udziałowców Spółki 

Przypadający na 
udziałowców 

mniejszościowych 

Kapitał 
własny 
ogółem 

  
Kapitał 

zakładowy 
Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem   

Na dzień 1 stycznia 2010 
roku  

          987 000,00         6 386 911,27            5 467 126,44     12 841 037,71                              -   12 841 037,71  

Korekty błędów 
                       -                          -                               -                        -                               -                                    

-   
Na dzień 1 stycznia 2010 
roku po zmianach 

          987 000,00         6 386 911,27            5 467 126,44     12 841 037,71                              -    12 841 037,71 

Zysk lub (strata) roku 
ubiegłego 

                       -   -                       - - - - 

Zysk lub (strata) roku                        -                          -   4 123 874,48  4 123 874,48                             -        4 123 874,48 

Wypłata dywidendy 
                       -                          -                               -                        -                               -                                    

-   

Inna całkowite dochody: 
                       -                          -                               -                        -                               -                                    

-   
Inne całkowite dochody za 
okres od 01.01 do 
30.06.2010 r. 

                       -                          -                               -                        -                               -                                    
-   

Podatek dochodowy 
odnoszący się do 
składników innych 
dochodów całkowitych 

                       -                          -                               -                        -                               -                                    
-   

Na dzień 30 czerwiec 2010 
roku 

          987 000,00         6 386 911,27  9 591 000,92  16 964 912,19                             -   16 964 912,19 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE ZA OKRES 01.01.2009 – 30.06.2009 
 

Przypadający na udziałowców Spółki 

  
Kapitał 

zakładowy 
Pozostałe 
kapitały  Zyski zatrzymane 

Razem 
Przypadający na 

udziałowców 
mniejszościowych 

Kapitał własny 
ogółem 

Na dzień 1 stycznia 2009 
roku  

          987 000,00         6 386 911,27     (607 354,72)      6 766 556,55                              -     6 766 556,55  

Korekty błędów 
                       -                          -                               -                        -                               -                                    

-   
Na dzień 1 stycznia 2009 
roku po zmianach 

          987 000,00         6 386 911,27   (607 354,72)      6 766 556,55                              -   6 766 556,55  

Zysk lub (strata) roku 
ubiegłego 

                       -                          -                               -                        -                               -                                    
-   

Zysk lub (strata) roku 
-                         -   4 750 404,33  4 750 404,33                             -            

4 750 404,33  

Wypłata dywidendy 
                       -                          -                               -                        -                               -                                    

-  

Inna całkowite dochody: 
                       -                          -                               -                        -                               -                                    

-   
Inne całkowite dochody za 
okres od 01.01 do 
30.06.2009 r. 

                       -                          -                               -                        -                               -                                    
-   

Podatek dochodowy 
odnoszący się do 
składników innych 
dochodów całkowitych 

                       -                          -                               -                        -                               -                                    
-   

Na dzień 30 czerwiec 2009 
roku 

          987 000,00         6 386 911,27  4 143 049,61  11 516 960,88                             -   11 516 960,88 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
Spółka Kino Polska TV Sp. z o.o. rozpoczęła swoja działalność w 2003 roku poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu 
notarialnego dnia 17 czerwca 2003 r., wraz z późniejszymi zmianami. Wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie 
Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem 0000165930 dokonano 26.06.2003r. Spółka działa w oparciu o koncesję nr 
296/2009-T wydaną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 grudniu 2003 roku 
obowiązującą do 17 grudnia 2013r. 
Obecnie głównym udziałowcem spółki jest firma SPI, posiadająca 99,95% udziałów – przejęcie udziałów nastąpiło w 2007 
roku. Pozostałym udziałowcem (0,05%) jest Piotr Reisch. 
Spółka jest komercyjną stacją telewizyjną (tzw. kanałem tematycznym), zajmującą się produkcją  
i emisją tematycznego kanału telewizyjnego opartego na polskiej twórczości filmowej.  
Spółka jako jedyny kanał telewizyjny w Polsce i na świecie, realizuje misję popularyzacji i promocji polskiego kina. 
Propozycje programowe stacji obejmują pełne spektrum polskiej twórczości filmowej i telewizyjnej. Emituje polskie filmy 
fabularne, dokumentalne i animowane, seriale oraz kroniki filmowe. Jest teŜ pierwszym i jedynym kanałem tematycznym ze 
stałym pasmem polskiego kina niezaleŜnego. Spółka jako jeden z nielicznych kanałów prezentuje twórczość polskich 
filmowców: reŜyserów, operatorów, scenarzystów, aktorów, kompozytorów muzyki filmowej, ale takŜe początkujących 
twórców awangardowych i niezaleŜnych. 
Spółka jest takŜe emitentem pakietu kanałów „FilmBox” („FilmBox” , „FilmBox Extra”, „FilmBox Family” oraz „FilmBox HD”), 
który w istotny sposób wpłynął na przychody generowane przez Spółkę. 
Spółka jest dostępna na wszystkich platformach cyfrowych i u większości operatorów kablowych na terenie całego kraju. 
Głównym źródłem przychodów kanału są opłaty abonamentowe wnoszone przez operatorów sieci kablowych i satelitarnych, 
dodatkowo przychody są uzupełniane wpływami ze sprzedaŜy reklam.  
Rok 2010 to dla Spółki kolejny rok dynamicznego rozwoju.  
Pierwszy kwartał 2010 roku okazał się dla Telewizji Kino Polska czasem wyjątkowo udanym. Stacja bardzo dynamicznie 
zwiększała oglądalność. W styczniu 2010 Spółka, po raz pierwszy znalazła się na pierwszym miejscu w rankingu 
oglądalności kanałów filmowych, wyprzedzając takie kanały jak AXN czy HBO. Od tego momentu stacja potwierdza swoją 
pozycję, nieprzerwanie utrzymując się na szczytach rankingów oglądalności. 
W styczniu Spółka podpisała umowę z ITI Neovision Sp. z o.o na reemisje programu telewizyjnego „Kino Polska”, a w lutym 
umowę z Cyfrowym Polsatem S.A. na reemisję programu FilmBox oraz FilmBox HD . 
W maju Spółka otrzymała nagrodę PISF w kategorii Dystrybucja Filmu Polskiego – za działalność Wydawnictwa Telewizji 
Kino Polska TV.  
W maju 2010 roku Spółka podpisała umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w Stopklatce S.A., internetowym 
serwisie o tematyce filmowej, od lat cieszącym się niesłabnącą popularnością wśród miłośników kina i telewizji. Natomiast 
juŜ w lipcu właściciel portalu Stopklatka.pl - Stopklatka SA zadebiutował na rynku New Connect.  
W lipcu Spółka podpisała umowę na reemisję kanałów tematycznych FilmBox oraz Pakietu FilmBox Premium z UPC Polska 
Sp. z o.o. 
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We wrześniu Spółka otrzymała nominację do prestiŜowej nagrody Hot Bird TV Award 2010, przyznawanej stacji, która 
w danym roku wyróŜniła się szczególnymi osiągnięciami, dokonaniami w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań technicznych 
lub atrakcyjną ofertą programową. Kino Polska TV została wyróŜniona nagrodą Hot Bird TV Award równieŜ w roku 2005.  
Spółka działa takŜe na polu produkcji filmowej. W 2010 roku koprodukowany przez Kino Polska TV film fabularny „Prosta 
historia o miłości” w reŜ. Arkadiusza Jakubika zdobył Grand Prix w Konkursie Kina NiezaleŜnego na 35. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni.  
Wyprodukowany przez Spółkę film krótkometraŜowy „Hanoi-Warszawa” w reŜ. Katarzyny Klimkiewicz, jest laureatem Złotego 
Anioła w kategorii Shortcut na 8. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest 2010, Film otrzymał równieŜ Nagrodę 
Specjalną Jury w Konkursie Młodego Kina na 34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W grudniu tego roku film 
Katarzyny Klimkiewicz będzie walczył o jedną z najbardziej prestiŜowych nagród w świecie filmu - Europejską Nagrodę 
Filmową w kategorii: KrótkometraŜowy Film Fabularny. 
Spółka jest obecnie dostępna na platformach cyfrowych - Cyfrowy Polsat, Cyfra +, Telewizja nowej generacji n i u większości 
operatorów kablowych (ASTER, Toya, Vectra, Multimedia Polska, UPC I wielu innych). Dociera do 7,7 mln gospodarstw 
domowych w Polsce. 
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Nota 3. Inwestycje w jednostkach zaleŜnych 
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NOTA 1a. PODSTAWA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sprawozdanie finansowe Kino Polska TV S.A. sporządzone zostało po raz pierwszy zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Ujawnienia wymagane zapisami Międzynarodowego Standardu 
Sprawozdawczości Finansowej nr 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy", a dotyczące przejścia z obowiązujących lokalnie przepisów na standardy międzynarodowe zostały przedstawione 
w punkcie „Korekty błędów”. 

Sprawozdanie finansowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w walucie złoty polski, która jest walutą funkcjonalną Emitenta, 
a wszystkie wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w złotych polskich (zł).  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Emitenta  
w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie 
istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania działalności przez Emitenta. 

Zastosowanie standardu lub interpretacji przed datą ich wejścia w Ŝycie 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego zastosowania następujących 
standardów i interpretacji obowiązujących dla okresów rozpoczynających się od 1 stycznia 2009 roku lub później: 

a) MSR 1 (zmiany) „Prezentacja sprawozdań finansowych”. Standard wprowadza kilka zmian, w tym: 

- nowe nazwy poszczególnych sprawozdań, 

- pełne sprawozdanie o wyniku, oprócz dotychczasowego rachunku zysków i strat, obejmuje równieŜ sprawozdanie  
z wyniku, który został ujęty bezpośrednio w kapitale, 

b) MSSF 8 (zmiany) „Segmenty operacyjne”. Standard zastępuje MSR 14. 

c) MSSF 1 (zmiany) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”. Dodanie nowego zwolnienia ze stosowania innych standardów 
przy przejściu na MSSF. 

MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” 

Wcześniejsze zastosowanie standardu nie wpłynęło na sytuację finansową oraz wynik finansowy Spółki. Zaktualizowany 
standard wymaga sumowania informacji w sprawozdaniach finansowych w oparciu o kryterium cech wspólnych i wprowadza 
sprawozdanie z całkowitych dochodów („statement of comprehensive income”). Pozycje przychodów i kosztów oraz pozycje 
składające się na pozostałe całkowite dochody mogą być prezentowane albo w pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów pokazującym sumy cząstkowe, albo w dwóch oddzielnych sprawozdaniach (oddzielnie rachunek zysków i strat 
oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów). Spółka zdecydowała się na prezentację dwóch oddzielnych sprawozdań. 

W „Zestawieniu zmian w kapitale własnym” - w pierwszej kolejności prezentowane są zmiany kapitału wynikające  
z transakcji z właścicielami, a następnie wpływ całkowitych dochodów na kapitał własny wynikający ze „Sprawozdania  
z całkowitych dochodów”. 

Spółka nie posługuje się zmienionymi nazwami poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, korzystając 
z dopuszczonej przez standard moŜliwości uŜywania nazewnictwa innego niŜ w MSR 1. 

MSSF 8 „Segmenty operacyjne” 

W związku z wejściem w Ŝycie standardu MSSF 8 Segmenty operacyjne, Spółka dostosowała prezentację segmentów 
działalności w sprawozdaniu finansowym do wymogów tego standardu. Wcześniejsze zastosowanie standardu nie wpłynęło 
na sytuację finansową oraz wynik finansowy Spółki. 

Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską: 

Zmiany do MSR 39 „Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena" (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających  
się 1 lipca 2009 r. oraz później). 

Zmiany precyzują zastosowanie istniejących zasad ustalania czy określone ryzyko lub części przepływów pienięŜnych mogą 
zostać wyznaczone, jako zabezpieczane. Podczas wyznaczania powiązania zabezpieczającego powinno być moŜliwe 
wyodrębnienie oraz wiarygodna wycena ryzyka lub części przepływów pienięŜnych; inflacja wyłącznie w wyjątkowych 
warunkach moŜe być wyznaczona, jako podlegająca zabezpieczeniu. 

Zmiany do MSR 39 nie mają zastosowania do sprawozdania finansowego Spółki, poniewaŜ nie stosuje ona rachunkowości 
zabezpieczeń. 

Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2008 
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Zmiany do MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy” (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się  
1 lipca 2009 r. oraz później). 

MSSF 5 został zmieniony i precyzuje, Ŝe: 

-jednostka zdecydowana na dokonanie sprzedaŜy, z którą wiąŜe się utrata kontroli nad jednostką zaleŜną, klasyfikuje 
wszystkie aktywa i zobowiązania tej jednostki zaleŜnej, jako przeznaczone do sprzedaŜy, jeŜeli kryteria zawarte  
w paragrafach 6-8 zostały spełnione, 

- ujawnienia dotyczące działalności zaniechanej są wymagane, jeŜeli jednostka zaleŜna stanowi grupę do zbycia, która 
spełnia kryteria zawarte w definicji działalności zaniechanej. 

Spółka zastosuje nowe wymagania zgodnie z zapisami standardu. 

KIMSF 15 „Umowy dotyczące budowy nieruchomości” (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2009 r. oraz później; zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr 636/2009 wszystkie jednostki stosują powyŜsze zmiany 
najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2009 r.). 

KIMSF 15 precyzuje, Ŝe przychody, które powstają w związku z realizacją umów budowlanych dotyczących nieruchomości 
ujmuje się w powiązaniu ze stopniem zaawansowania wykonania usługi w następujących przypadkach: 

- umowa spełnia definicję kontraktu budowlanego zgodnie z MSR 11.3; 

- umowa dotyczy wyłącznie świadczenia usług zgodnie z MSR 18 (tj. jednostka nie jest zobowiązana do dostarczenia 
materiałów budowlanych); oraz 

- umowa dotyczy sprzedaŜy towarów natomiast kryteria rozpoznania przychodów zgodnie z MSR 18.14 są spełniane  
w sposób ciągły w miarę postępu zaawansowania robót. 

We wszystkich pozostałych przypadkach, przychód jest rozpoznany, kiedy wszystkie kryteria rozpoznania przychodów 
zgodnie z MSR 18.14 są spełnione (tj. po zakończeniu budowy lub dokonaniu dostawy). 

KIMSF 15 nie ma zastosowania do działalności Spółki, poniewaŜ Spółka nie jest stroną umów budowlanych dotyczących 
nieruchomości. 

KIMSF 16 „Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą” (obowiązuje dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 października 2008 r. oraz później; zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr 460/2009 wszystkie 
jednostki stosują KIMSF 16 najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się po 
dniu 30 czerwca 2009 r.) 

Interpretacja wyjaśnia następujące kwestie: rodzaj ekspozycji, która moŜe być zabezpieczana, w jakich podmiotach  
w Grupie moŜe być utrzymywany instrument zabezpieczany, czy zastosowana metoda konsolidacji wpływa na efektywność 
zabezpieczenia, moŜliwą formę instrumentu zabezpieczanego oraz wartości, które mogą zostań przekwalifikowane  
7 kapitału własnego do zysków i Gtrat w momencie zbycia udziałów w podmiocie zagranicznym. 

KIMSF 16 nie ma zastosowania do działalności Spółki, poniewaŜ Spółka nie posiada udziałów w podmiotach zagranicznych. 

 

KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” (obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się  
1 lipca 2009 r. oraz później; zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Nr 1142/2009 wszystkie jednostki stosują powyŜsze 
zmiany najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu  
31 października 2009 r.). 

Interpretacja dotyczy wydania udziałowcom dywidendy w formie aktywów niepienięŜnych. Zgodnie z interpretacją 
zobowiązanie do wypłaty dywidendy powinno zostać rozpoznane w momencie, kiedy dywidenda została w odpowiedni 
sposób uchwalona i nie leŜy juŜ w gestii jednostki. Zobowiązania, o których mowa powyŜej są wyceniane w wartości 
godziwej aktywów, które mają zostać wydane. Wartość bilansowa zobowiązania z tytułu dywidendy powinna zostać 
wyceniana na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego. Zmiany wartości bilansowej powinny być ujmowane w kapitale, 
jako korekta wartości dywidendy. W momencie wypłaty dywidendy, ewentualnie powstała róŜnica między wartością 
bilansową wydanych aktywów oraz wartością bilansową zobowiązań powinny być ujęte w zysku lub stracie. 

PoniewaŜ interpretację stosuje się prospektywnie, nie będzie miała wpływu na sprawozdania finansowe za okresy sprzed jej 
pierwszego zastosowania. Ponadto, poniewaŜ interpretacja dotyczy przyszłych dywidend, nie jest moŜliwe ustalenie z góry 
jej wpływu na sprawozdanie finansowe. 
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NOTA 1b. ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 
finansowego: 

a) Prezentacja sprawozdań finansowych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Emitent prezentuje odrębnie „Rachunek zysków i strat”, który 
zamieszczony jest bezpośrednio przez „Sprawozdaniem z całkowitych dochodów”. 

„Rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast „Rachunek przepływów pienięŜnych" 
sporządzany jest metodą pośrednią. 

Spółka nie posługuje się zmienionymi nazwami poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, korzystając  
z dopuszczonej przez standard moŜliwości uŜywania nazewnictwa innego niŜ w MSR 1. 

b) Informacje dotyczące segmentów operacyjnych 

W związku z wejściem w Ŝycie standardu MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, Spółka dostosowała prezentację segmentów 
działalności w sprawozdaniu finansowym do wymogów tego standardu. 

c) Rzeczowe aktywa trwałe 

Pozycja rzeczowych aktywów trwałych, która kwalifikuje się do ujęcia, jako składnik aktywów, początkowo wyceniana jest 
według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. 

Spółka przyjęła zasadę dotyczącą sposobu wyceny opartą na koszcie. Po początkowym ujęciu pozycji rzeczowych aktywów 
trwałych, jako składnika aktywów, naleŜy wykazywać ją według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego  
o zakumulowaną amortyzację oraz o zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Wycenione według wartości godziwej na dzień przejścia Spółki na MSSF składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się 
w bilansie w wartości uwaŜanej za koszt, pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty 
wartości. Spółka alokuje początkową wartość składnika rzeczowych aktywów trwałych na jego istotne części składowe  
i amortyzuje osobno kaŜdą taką część. 

d) Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne - zgodnie z MSR 38 - są to moŜliwe do zidentyfikowania niepienięŜne składniki aktywów, 
nieposiadające postaci fizycznej, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę i które przynoszą przyszłe korzyści ekonomiczne. 

Składnik wartości niematerialnych powinien być początkowo wyceniony w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. 

Prawa majątkowe do wywiadów i nagrań mają nieokreślony okres uŜytkowania i w związku z tym nie są amortyzowane. 
Przesłankami ustalenia takiego okresu uŜytkowania był charakter wywiadów i nagrań oraz brak prawnych i rynkowych 
ograniczeń, co do okresu ich publikowania. Prawa te poddawane są weryfikacji pod kątem utraty wartości corocznie lub 
częściej - w przypadku, gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na utratę ich wartości bilansowej (zasada  
z punktu w). 

Wydatki dotyczące wartości niematerialnych, które nie powodują ulepszenia lub przedłuŜenia okresu ich uŜytkowania są 
ujmowane, jako koszty w momencie ich poniesienia. W przeciwnym wypadku są kapitalizowane. 

e) PoŜyczki 

Do poŜyczek zalicza się aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków 
pienięŜnych, towarów lub usług, z wyjątkiem aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaŜy w krótkim terminie. Do 
poŜyczek zalicza się poŜyczki udzielone jednostkom zaleŜnym i stowarzyszonym i innym jednostkom oraz transakcje na 
bonach skarbowych typu „buy sell back”. PoŜyczki udzielone są wyceniane według zamortyzowanego kosztu, po 
pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości (zasada z punktu w). Odsetki naliczone ujmowane są w przychodach 
finansowych w okresie, którego dotyczą. Spółka tworzy odpisy aktualizujące wartość naliczonych wątpliwych odsetek  
w momencie ich naliczenia. 

W przedstawionym okresie nie wystąpiły poŜyczki udzielone, 

f) Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie. 

g) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Do krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są aktywa 
nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen. Krótkoterminowe aktywa 
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finansowe są ujmowane początkowo w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski lub straty  
z wyceny aktywów finansowych są ujmowane w rachunku zysków i strat, w przychodach lub kosztach finansowych. 

Pozycja nie występuje. 

h) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały 
zakwalifikowane, jako dostępne do sprzedaŜy lub nie zostały zaliczone do innej kategorii aktywów finansowych. Aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaŜy są wprowadzone do ksiąg w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w wartości 
godziwej. Niezrealizowane zyski i straty uwzględnia się w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku oprocentowanych 
instrumentów dłuŜnych zaliczanych do tej kategorii odsetki wyliczone są metodą efektywnej stopy procentowej oraz 
odnoszone do rachunku zysków i strat. 

Pozycja nie występuje. 

i) Zapasy 

Ewidencję obrotów i stanów zapasów prowadzi się ilościowo-wartościowo w jednostkach naturalnych i pienięŜnych, ujmując 
kaŜdy składnik zapasów odrębnie. Ewidencję szczegółową materiałów i towarów prowadzi się w podziale według 
magazynów i osób materialnie odpowiedzialnych. 

Wartość zapasów w magazynie ustala się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub teŜ według wartości netto moŜliwej 
do uzyskania, w zaleŜności od tego, która z kwot jest niŜsza, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty przydatności 
ekonomicznej. 

j) Transakcje w walutach obcych 

Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji sprawozdania finansowego Spółki jest złoty polski (zł). WyraŜone  
w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio 
po kursie: 

� kupna lub sprzedaŜy walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Spółka dla rozliczenia danej transakcji 
- w przypadku operacji sprzedaŜy lub kupna walut lub operacji zapłaty naleŜności lub zobowiązań, 

� średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, Ŝe w zgłoszeniu 
celnym lub innym wiąŜącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji. 

Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku przeliczenia na dzień bilansowy aktywów i zobowiązań wyraŜonych w walutach 
obcych lub w wyniku rozliczenia naleŜności lub zobowiązania wyraŜonego w walucie obcej są księgowane, jako przychody 
lub koszty finansowe w rachunku zysków i strat. Na dzień bilansowy Spółka wycenia wyraŜone w walutach obcych składniki 
aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień kursie ogłoszonym przez NBP. 

k) NaleŜności 

Odstąpiono od wyceny naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych naleŜności w wysokości zamortyzowanego 
kosztu ze względu na małą istotność kwoty zdyskontowanych naleŜności handlowych i pozostałych oraz krótkie terminy 
płatności. W sprawozdaniu naleŜności handlowe i pozostałe prezentowane są w wartościach wymagalnych, z zachowaniem 
zasady ostroŜności. Wartość naleŜności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie naleŜności, 
których ściągalność jest wątpliwa, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 
finansowych - zaleŜnie od rodzaju naleŜności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

l) Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

m) Podatek dochodowy 

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat składa się z części bieŜącej i odroczonej. Podatek dochodowy dotyczący 
pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym, a nie w rachunku 
zysków i strat. 

BieŜące obciąŜenie podatkiem dochodowym jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi, 

 n) Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze 
zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 
uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie 
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prognozowanych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej 
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualne ryzyka związane z danym zobowiązaniem. 

o) Oprocentowane kredyty i poŜyczki otrzymane 

W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i poŜyczki są ujmowane w wartości godziwej, pomniejszonej 
o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty i poŜyczki są 
następnie wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 

p) Zobowiązania handlowe i pozostałe 

Odstąpiono od wyceny zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań w wysokości zamortyzowanego 
kosztu ze względu na małą istotność kwoty zdyskontowanych zobowiązań handlowych i pozostałych oraz krótkie terminy 
płatności. W sprawozdaniu zobowiązania handlowe i pozostałe prezentowane są w wartościach wymagalnych. 

q) Leasing finansowy (w księgach leasingobiorcy) 

Umowy leasingowe, w ramach, których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści 
wynikające z posiadania składników aktywów klasyfikowane są, jako umowy leasingu finansowego. Aktywa posiadane przez 
Spółkę na mocy umów leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub wartości bieŜącej 
minimalnych opłat leasingowych, w zaleŜności od tego, która z tych kwot jest niŜsza. Wartość początkowa aktywów 
uŜywanych na podstawie umów leasingu finansowego jest następnie pomniejszana o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy  
z tytułu utraty wartości. W przypadku braku wystarczającej pewności, Ŝe leasingobiorca uzyska tytuł własności przed 
końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów uŜywany na mocy umów leasingu finansowego jest amortyzowany przez 
okres krótszy z: okres leasingu lub okres ekonomicznej uŜyteczności. W pozostałych przypadkach Spółka stosuje okresy 
amortyzacji analogiczne do rzeczowych aktywów trwałych. 

Opłaty leasingowe są rozdzielane na część kapitałową i odsetkową przy uŜyciu stałej wewnętrznej stopy zwrotu, część 
odsetkowa obciąŜa rachunek zysków i strat przez okres trwania umowy. 

r) Ujmowanie przychodów 

Przychody ze sprzedaŜy obejmują naleŜne lub uzyskane kwoty ze sprzedaŜy wyrobów produktów, towarów lub usług 
(pomniejszone o zwroty, rabaty i upusty). Przychody ze sprzedaŜy wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone  
o naleŜny podatek od towarów i usług (VAT). 

s) SprzedaŜ towarów i produktów 

Przychody są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów zostały 
przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna ustalić w wiarygodny sposób. 

Przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych są ujmowane w momencie wykonania usługi. 

u) Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w okresie, którego dotyczą (z uwzględnieniem metody efektywnej stopy 
procentowej). 

 

NOTA 2a. SEGMENTY OPERACYJNE 

Spółka wyróŜnia jeden segment operacyjny, w ramach którego prowadzi swoją działalność operacyjną - sektor usług 
medialnych. W ramach swojej działalności zajmuje się tworzeniem i rozpowszechnianiem programów telewizyjnych oraz w 
ograniczonym zakresie obrotem prawami do filmów produkcji polskiej. W ramach segmentu wyróŜnia się następujące 
zakresy wykonywanych usług:  

a) działalność emisyjna 

b) działalność wydawnicza 

c) sprzedaŜ praw 

d) reklama 

e) inne usługi, 

 f) VOD 
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                          DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA – SEGMENTY OPERACYJNE 
  30.06.2010 30.06.2009 

sektor usług medialnych 

 Przychody  

 SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych, w tym   

 -  działalność emisja  17 148 751,55 14 000 114,96 

 -  działalność wydawnicza 24 494,09 287 560,71 

 -  sprzedaŜ praw 344 000,00 729 700,00 

 -  reklama 4 983 357,13 2 065 707,51 

 -  inne usługi 362 874,49 156 509,13 

 - sprzedaŜ towarów 433,00 294,26 

 - VOD 148 324,42 0,00 

 Przychody segmentu ogółem  23 012 234,68 17 239 886,57 

   

 Koszty   
 Koszt własny sprzedaŜy na rzecz klientów 
zewnętrznych  30.06.2010 30.06.2009 

  -  koszty działalności emisyjnej               (12 066 476,01)        (8 481 110,13) 

  -  koszty działalności wydawniczej                   (162 149,75)           (221 123,69) 

  -  koszt reklam                 (1 134 065,78)           (761 027,97) 

  - koszty sprzedaŜy                   (683 261,28)           (597 539,13) 

  -  pozostałe koszty ogólnozakładowe                 (3 955 332,38)        (1 970 763,43) 

  - koszt własny sprzedanych towarów materiałów                          (433,00)                 (294,26) 

 Koszty segmentu ogółem               (18 001 718,20)      (12 031 858,61) 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH 

 

01.01.2010-30.06.2010   Polska   Europa   USA   Razem  

Przychody  
 SprzedaŜ na rzecz klientów 
zewnętrznych  

              23 012 234,68                          -                           -           23 012 234,68  

 Przychody segmentu ogółem                23 012 234,68                          -                           -           23 012 234,68  

     

 01.01.2009-30.06.2009   Polska   Europa   USA   Razem  

 Przychody  
 SprzedaŜ na rzecz klientów 
zewnętrznych  

              16 802 319,20                          -              437 567,37          17 239 886,57  

 Przychody segmentu ogółem                16 802 319,20                          -              437 567,37          17 239 886,57  

 

Przychody ze sprzedaŜy z tytułu emisji w roku 2009, stanowi 81,21% udziału w łącznych przychodach Spółki. W roku 2010 wynosił 
on 74,52%,Wzrost ten był spowodowany faktem, iŜ w roku 2009 Spółka podjęła decyzję o przejęcie czterech kanałów 
telewizyjnych pod nazwą „Fi!mbox”. Na koniec 2010 roku Spółka posiadała juŜ pod sobą pięć kanałów telewizyjnych: jeden 
Kino Polska i cztery „Fi!mbox”. 

Przychody za sprzedaŜy czasu reklamowego w roku 2009 stanowi 11,98% udziału w łącznych przychodach Spółki, natomiast w 
roku 2010 stanowi 21,66%. 

Do aktywów segmentów operacyjnych nie są alokowane aktywa Spółki, których nie moŜna bezpośrednio przypisać do 
działalności danego segmentu operacyjnego. Są to m.in.. środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, naleŜności z tytułu podatków i innych świadczeń. 

 
NOTA 2b. PRZEJĘCIA ORAZ SPRZEDAś JEDNOSTEK ZALEśNYCH 
Nie dotyczy.  
 
NOTA 3. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEśNYCH 
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NOTA 4a. WARTOŚĆ FIRMY 
Nie dotyczy.  

 
NOTA 4b. PRAWO WIECZYSTEGO UśYTKOWANIA GRUNTU – CENA NABYCIA 

 
Prawo wieczystego uŜytkowania gruntu - cena nabycia   01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  

 przypadająca do rozliczenia w ciągu 1 -5 lat                                -                                  -   

 przypadająca do rozliczenia w ciągu powyŜej 5 lat                                -                                  -   

Prawo wieczystego uŜytkowania wykazane w aktywach 
długoterminowych 

                               -                                  -   

   

Prawo wieczystego uŜytkowania gruntu - cena nabycia   01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  

 przypadająca do rozliczenia w ciągu 1 roku                                -                                  -   

Prawo wieczystego uŜytkowania wykazane w 
rozliczeniach międzyokresowych czynnych 

                               -                                  -   

 
 
NOTA 5. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
 
Wartości niematerialne i prawne uŜytkowane przez Spółkę to głównie prawa licencyjne filmowe jak i licencje pomocnicze nabyte 
na cele emisji kanałów. 

 

Wartości niematerialne 

Licencje o 
ograniczonym okresie 

uŜytkowania 

Licencje o 
nieograniczonym czasie 

uŜytkowania 
Inne wartości 

niematerialne i prawne Razem 
          

 Wartość brutto w 2010          

wartość na dzień 1 stycznia 2010          11 653 324,62       6 602 650,40        312 211,51   18 568 186,53  

zwiększenia (nabycie)              281 559,13          284 643,29        436 325,03     1 002 527,45  

zmniejszenia                           -                        -                      -                      -   

przeniesienia -                       -                      -                      -   

wartość na dzień 30 czerwiec 2010          11 934 883,75       6 887 293,69        748 536,54   19 570 713,98  
          

Wartość brutto w 2009         

wartość na dzień 1 stycznia 2009            9 566 376,62       5 988 950,47        210 615,06   15 765 942,15  

zwiększenia (nabycie)                99 182,36          379 025,23          42 976,79        521 184,38  

zmniejszenia                           -                        -                      -                      -   

przeniesienia                           -                        -                      -                      -   

wartość na dzień 30 czerwiec2009            9 665 558,98       6 367 975,70        253 591,85   16 287 126,53  

     

Wartości niematerialne 

Licencje o 
ograniczonym okresie 

uŜytkowania 
Licencje bez ograniczeń 

czasowych 
Inne wartości 

niematerialne i prawne Razem 

Umorzenie w 2010         

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2010            5 895 946,82                       -         272 393,20     6 168 340,02  

Zwiększenia              766 137,29                       -           96 853,12        862 990,41  

-amortyzacja              766 137,29                       -           96 853,12        862 990,41  

-inne zwiększenia                           -                        -                      -                      -   

Zmniejszenia                           -                        -                      -                      -   
Umorzenie na dzień 30 czerwiec 
2010            6 662 084,11                       -         369 246,32     7 031 330,43  
          

Umorzenie w 2009         

Umorzenie na dzień 1 stycznia 2009            5 317 936,26                       -         138 530,23     5 456 466,49  

Zwiększenia              264 512,63                       -           49 212,54        313 725,17  

-amortyzacja              264 512,63                       -           49 212,54        313 725,17  

-inne zwiększenia                        -                      -                      -   

Zmniejszenia                           -                        -                      -                      -   
Umorzenie na dzień 30 czerwiec 
2009            5 582 448,89                       -         187 742,77     5 770 191,66  
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Wartość netto 

Licencje o 
ograniczonym okresie 

uŜytkowania 

Licencje o 
nieograniczonym 

okresie uŜytkowania 
Inne wartości 

niematerialne i prawne Razem 

 stan na dzień 1 stycznia 2010  5 757 377,80       6 602 650,40          39 818,31  12 399 846,51 

 stan na dzień 1 stycznia 2009             4 248 440,36       5 988 950,47          72 084,83   10 309 475,66  

 stan na dzień 30 czerwiec 2010             5 272 799,64       6 887 293,69        379 290,22   12 539 383,55  

 stan na dzień 30 czerwiec 2009             4 083 110,09       6 367 975,70          65 849,08   10 516 934,87  

 
W ramach wartości niematerialnych i prawnych Spółki prezentowane są utwory, wywiady oraz pozostałe, które stanowią 
wartości niematerialne i prawne o nieograniczonym okresie uŜytkowania. Zgodnie z MSR 38 nie podlegają amortyzacji 
 
 
NOTA 6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

 
Rzeczowe aktywa trwałe nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań Spółki. 
 

  Grunty 

Budynki, lokale i 
obiekty inŜynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 
Środki 

transportu 

Inne 
środki 
trwałe Razem Środki trwałe w budowie 

                

 Wartość brutto w 2010                
 wartość na dzień 1 stycznia 
2010  

 -                          -    1 571 649,59      180 699,43      557 516,24   2 309 865,26                   -   

 zwiększenia (nabycie)   -                          -       337 850,47      143 856,67      151 115,76      632 822,90        10  887,33  

 przeniesienia  -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 zmniejszenia (likwidacje)   -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Wartość na dzień 30 czerwiec 
2010  

 -                          -    1 909 500,06      324 556,10      708 632,00   2 942 688,16        10  887,33  

 odpisy aktualizujące na 1 
stycznia 2010  

 -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 zwiększenia (nabycie)   -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 przeniesienia   -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 zmniejszenia (likwidacje)   -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 odpisy aktualizujące na 30 
czerwiec 2010  

 -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

  
               

Wartość brutto w 2009 Grunty Budynki, lokale i 
obiekty inŜynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Razem Środki trwałe w budowie 

 wartość na dzień 1 stycznia 
2009  

 -                          -    1 036 094,96      160 605,99      181 071,58   1 377 772,53                   -   

 zwiększenia (nabycie)   -                          -       425 874,11                   -          3 080,33      428 954,44                   -   

 przeniesienia  -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 zmniejszenia (likwidacje)   -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 Wartość na dzień 30 czerwiec 
2009  

 -                          -    1 461 969,07      160 605,99      184 151,91   1 806 726,97                   -   

 odpisy aktualizujące na 1 
stycznia 2009  

 -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 zwiększenia (nabycie)   -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 przeniesienia   -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 zmniejszenia (likwidacje)   -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 odpisy aktualizujące na 30 
czerwiec 2009  

 -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 

  Grunty 

Budynki, lokale i 
obiekty inŜynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe Razem 

Środki trwałe w 
budowie 

 Umorzenie w 2010              
 umorzenie na dzień 1 stycznia 
2010  

 -                          -       672 615,50      121 855,72      129 745,98      924 217,20                   -   

 zwiększenia    -                          -       293 567,99        42 404,41        31 936,83      367 909,23                   -   

 zmniejszenia (eliminacja 
wskutek zbycia likwidacji)  

 -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 umorzenie na dzień 30 
czerwiec 2010  

-                          -       966 183,49      164 260,13      161 682,81   1 292 126,43                   -   
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 Umorzenie w 2009             

 umorzenia na dzień 1 stycznia 
2009  

 -                          -       711 510,15        66 919,16      118 984,10      897 413,41                   -   

 zwiększenia    -                          -       133 329,58        33 537,39         5 607,97      172 474,94                   -   

 zmniejszenia (eliminacja 
wskutek zbycia likwidacji)  

 -                          -                    -                    -                    -                    -                    -   

 umorzenie na dzień 30 
czerwiec 2009  

 -                          -       844 839,73      100 456,55      124 592,07   1 069 888,35                   -   

 

Wartość netto Grunty 

Budynki, lokale i 
obiekty inŜynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 
Środki 

transportu 

Inne 
środki 
trwałe Razem 

Środki trwałe 
w budowie 

 stan na dzień 1 stycznia 2010   -                          -       899 034,09  58 843,71 427 770,26   1 385 648,06                   -   

 stan na dzień 1 stycznia 2009   -                          -     324 584,81 93 686,83  65 167,81  480 359,12                  -   

 stan na dzień 30 czerwiec 
2010  

 -                          -       943 316,57  160 295,97 546 949,19  1 650 561,73        10 887,33  

 stan na dzień 30 czerwiec 
2009  

 -                          -       617 129,34  60 149,44  59 559,84  736 838,62                   -   

 
NOTA 7. LEASING 

Spółka 29 października 2007 podpisała umowę leasingu operacyjnego nr Kino Polska/WA/53578/2007 z BRE Leasing Sp. z 
o.o. na sfinansowanie zakupu samochodu osobowego Volkswagen Transporter T5. Zabezpieczeniem umowy jest weksel 
własny Korzystającego, czyli Kino Polska TV Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową ZAB/68416/07/53578. Ostatnia rata do 
spłaty przypada na dzień 31 październik 2010r. 

Spółka w latach 2007-2010 uŜytkowała rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umowy leasingu operacyjnego wg klasyfikacji 
z Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do zapisów MSR 17 "Leasing" te rzeczowe aktywa trwałe 
powinny zostać ujęte w bilansie Spółki i zostało to zrobione podczas przekształcenia danych historycznych. 

 

Wartość bilansowa aktywów będących przedmiotem umowy leasingu przedstawia się następująco: 

MSSF MSSF 

  30.06.2010 30.06.2009 

Wartość bilansowa brutto 160 605,99 160 605,99 

Skumulowane umorzenie 147 222,16 93 686,83 

Wartość bilansowa netto 13 383,83 66 919,16 
 
Pozostające do spłaty przyszłe opłaty leasingowe wg wynoszą: 

MSSF MSSF 

  30.06.2010 30.06.2009 
opłaty z tytułu umów leasingu płatne w 
okresie do 1 roku 

28 817,00 24 021,31 

opłaty z tytułu umów leasingu płatne w 
okresie od 1 roku do 5 lat 

21 040,24 79 162,80 

  30.06.2010 30.06.2009 

Wartość nominalna minimalnych opłat leasingowych 

W okresie 1 roku                 20 571,48                 53 100,88  

W okresie od 1 do 5 lat                            -                  20 571,48  

PowyŜej 5 lat                            -                              -   

Razem zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego - minimalne opłaty leasingowe 
ogółem 

                20 571,48                 73 672,36  

Koszty finansowe bieŜącego roku z tytułu 
leasingu finansowego 

                  1 844,14                   4 445,62  

Wartość bieŜąca minimalnych opłat 
leasingowych 

                           -                              -   

W okresie 1 roku                 20 571,48                 53 100,88  

W okresie od 1 do 5 lat                            -                  20 571,48  

PowyŜej 5 lat                            -                              -   

Razem wartość bieŜąca minimalnych opłat 
leasingowych 

                20 571,48                 73 672,36  
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NOTA 8. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 
 

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE  30.06.2010   30.06.2009  

 Wartość brutto na początek okresu                         -                           -   

 - nabycie w wyniku zakupów                         -                           -   

 - transfer z rzeczowego majątku trwałego                         -                           -   

 - likwidacja                         -                           -   

 - sprzedaŜ nieruchomości                         -                           -   

 - róŜnice kursowe                         -                           -   

 - inne zwiększenia                          -                           -   

 Wartość brutto na koniec okresu                         -                           -   
Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu                         -                           -   

 - amortyzacja za okres                         -                           -   

 - odpis z tytułu utraty wartości                         -                           -   

 - transfer z rzeczowego majątku trwałego                         -                           -   

 - sprzedaŜ nieruchomości                         -                           -   

 - likwidacja                         -                           -   

 - inne zwiększenia                          -                           -   
Skumulowana amortyzacja i odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu                         -                           -   

Wartość netto na początek okresu                         -                           -   

Wartość netto na koniec okresu                         -                           -   
 
NOTA 9. AKTYWA FINANSOWE 

 
9.1 Pochodne instrumenty finansowe 
Nie dotyczy 
9.2 Pozostałe aktywa finansowe 
Spółka podpisała umowę dnia 31 maja 2010 na zakup akcji Spółko Stopklatka S.A. Na dzień 30 czerwiec 2010 ich wartość 
wynosiła 2 000 000 zł. 
 
NOTA 10. AKTYWA I REZERWY NA PODATEK ODROCZONY 

 
30.06.2010 

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 
ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY  

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego Wartość netto 

 Rzeczowe aktywa trwałe                             -                    2 542,93                  (2 542,93) 

 Nieruchomości inwestycyjne                             -                              -                              -   

 Wartości niematerialne i prawne                             -                              -                              -   
 Inwestycje w jednostkach zaleŜnych, współzaleŜnych i 
stowarzyszonych                             -                              -                              -   

 Pozostałe aktywa finansowe                             -                              -                              -   

 NaleŜności długoterminowe                             -                              -                              -   

 Zapasy                             -                              -                              -   
 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności                    23 606,41                             -                              -   

 NaleŜności z tytułu podatku dochodowego                             -                              -                              -   

 Rozliczenia międzyokresowe                             -                              -                              -   

 Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty                             -                              -                              -   
 Pozostałe aktywa finansowe                             -                              -                              -   

 Kredyty i poŜyczki  -                             -   -  
 róŜnica SCN a wartość zobowiązań   -                            -                   -  
 Rezerwy  -                             -   -  
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania                             -   1 104,09 (1 104,09)   

 inne zobowiązania finansowe  2 988,31                             -   2 988,31  

 Pozostałe  18 614,61                             -   18 614,61  

 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego   45 209,32  3 647,02  41 562,30  

  Odpis aktualizujący wartość aktywa                             -                              -                              -   
 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego 
wykazane w bilansie  45 209,32  3 647,02  41 562,30  
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 30.06.2009 
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO 
ORAZ REZERWA NA PODATEK ODROCZONY  

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego Wartość netto 

 Rzeczowe aktywa trwałe                             -   12 714,64  (12 714,64) 

 Nieruchomości inwestycyjne                             -                              -                              -   

 Wartości niematerialne i prawne                             -                              -                              -   
 Inwestycje w jednostkach zaleŜnych, współzaleŜnych i 
stowarzyszonych                             -                              -                              -   

 Pozostałe aktywa finansowe                             -                              -                              -   

 NaleŜności długoterminowe                             -                              -                              -   

 Zapasy                             -                              -                              -   
 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności  1 699,69                              -   1 699,69   

 NaleŜności z tytułu podatku dochodowego                             -                              -                              -   

 Rozliczenia międzyokresowe                             -                              -                              -   

 Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty                             -                              -                              -   
 Pozostałe aktywa finansowe                             -                              -                              -   

 Kredyty i poŜyczki  -                             -                     -  
 róŜnica SCN a wartość zobowiązań   -                             -                   -  
 Rezerwy  -                             -                   -  
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania                             -   1 111,30   (1 111,30)   

 inne zobowiązania finansowe  13 077,47                            -   13 077,47 

 Pozostałe  31 490,97                             -   31 490,97 

 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego                 46 268,138  13 825,94 32 442,18 

  Odpis aktualizujący wartość aktywa                             -                              -                              -   
 Aktywa / rezerwa z tytułu podatku odroczonego 
wykazane w bilansie                46 268,138  13 825,94 32 442,18 

 
NOTA 11. ZAPASY 

 
W sprawozdaniu finansowym wykazane zapasy dotyczą materiałów zakupionych na potrzeby Spółki. Materiały ujmowane są 
w kosztach Firmy w momencie faktycznego ich zuŜycia. 

  30.06.2010   30.06.2009  

 Rodzaj zapasów:    

 materiały               64 367,50       130 169,25 

 towary                          -             8 135,94 

 dostawy niefakturowane                           -                      -   

 Razem               64 367,50       138 305,19 

   

 Materiały   30.06.2010   30.06.2009  

 Bilans otwarcia               40 688,24         93 410,46 

 zwiększenia             113 190,92         67 257,38 

 zmniejszenia               (89 511,66)        (30 498,59) 

 Bilans zamknięcia               64 367,50       130 169,25 

   

 Towary   30.06.2010   30.06.2009  

 Bilans otwarcia                          -             8 135,94 

 zwiększenia                          -                      -   

 zmniejszenia                          -                      -   

 Bilans zamknięcia                          -             8 135,94 

   

 Dostawy niefakturowane   30.06.2010   30.06.2009  

 Bilans otwarcia                          -               - 

 zwiększenia                          -                      -   

 zmniejszenia                          -                - 

 Bilans zamknięcia                          -                      -   

   

 ZAPASY RAZEM               64 367,50       138 305,19 
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Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasów. Spółka nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona w 
rozporządzaniu posiadanymi przez siebie zapasami. 

 
NOTA 12. ŚRODKI PIENIĘśNE I ICH EKWIWALENTY 

 
  30.06.2010 30.06.2009 

Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych            23 822,74           11 051,80  

Depozyty bankowe                      -                      -   

Inne          325 000,00                     -   

RAZEM           348 822,74            11 051,80  

 

Na dzień 30.06.2010 r. środki pienięŜne o wartości bilansowej 325.000,00 zł podlegały ograniczeniom w dysponowaniu z 
tytułu zabezpieczenia płatności najmu lokalu przy ul. Cybernetyki 7 w Warszawie na podstawie zawartej umowy najmu z 
dnia 13 lipca 2009 między Kino Polska TV Sp. z o.o., a Netia S.A. oraz umowy najmu z dnia 31 maja 2010 między Kino 
Polska TV Sp. z o.o., a Wola Info S.A. 

Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pienięŜnych klasyfikuje środki pienięŜne w sposób przyjęty do 
prezentacji w bilansie. W prezentowanych sprawozdaniach finansowych nie występuje róŜnica pomiędzy wartością środków 
pienięŜnych wykazanych w bilansie oraz rachunku przepływów. 

 

NOTA 13. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAśY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA. 

 

Nie dotyczy. 

 
NOTA 14a. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

Plan przekształcenia Kino Polska TV Sp. z o.o. w Kino Polska TV S.A. złoŜony został w Sądzie Rejonowym w dniu 
25.03.2010 r. wraz z załącznikami określonymi w art. 558 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), odpowiednio: 

1 projektem uchwały NZW Spółki w sprawie przekształcenia Spółki; 

2 projektem Statutu „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna; 

3 wyceną składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki; 

4 sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 28 lutego 2010 r., obejmującym 
bilans i rachunek zysków i strat. 

 

Dnia 12.05.2010 r. wydano opinię biegłego rewidenta dotyczącą planu przekształcenia. 

 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY W 2010 ROKU 

 

  

Kapitał zakładowy zarejestrowany 

Kapitał zakładowy z 
przeszacowania do warunków 
hiperinflacji na dzień przejścia 

na MSSF 

Razem 

Stan na 1 styczeń 2010                   987 000,00                                        -          987 000,00  

Stan na 30 czerwiec 2010                   987 000,00                                        -          987 000,00  

    

STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO na 30.06.2010 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość 
Udział w kapitale 

zakładowym 

SPI International Polska Sp. z o.o. 1973                          986 500,00  99,95% 

Piotr Adam Reisch 1                                 500,00  0,05% 

Razem 1974                          987 000,00  100,00% 
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY W 2009 ROKU 
 

  

Kapitał zakładowy zarejestrowany 

Kapitał zakładowy z 
przeszacowania do warunków 
hiperinflacji na dzień przejścia 

na MSSF 

Razem 

Stan na 1 styczeń 2009                   987 000,00                                        -          987 000,00  

Stan na 30 czerwiec 2009                   987 000,00                                        -          987 000,00  

    

STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO na 30.06.2009 

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość 
Udział w kapitale 

zakładowym 

SPI International Polska Sp. z o.o. 1973                          986 500,00  99,95% 

Piotr Adam Reisch 1                                 500,00  0,05% 

Razem 1974                          987 000,00  100,00% 
 
 
NOTA 14b. ZYSKI ZATRZYMANE 
 

Zyski zatrzymane  30.06.2010   30.06.2009  
Wyniki zatrzymane z lat poprzednich (wynik 
niepodzielony)                        5 467 126,44                      (607 354,72) 
Wyniki zatrzymane z lat poprzednich (kapitał 
rezerwowy)                                        -                                             -   
Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych w 
rozumieniu MSR                                        -                                             -   

Przeszacowanie hiperinflacyjne kapitału zakładowego                                        -                                             -   
Łączna wartość korekt kapitału wynikająca ze zmiany 
zasad rachunkowości na MSR/MSSF                                        -                                             -   

Wynik finansowy netto bieŜącego okresu 4 123 874,48  4 750 404,33 

Razem zyski zatrzymane 9 591 000,92 4 143 049,61 
 
Na pozycję "zyski zatrzymane" składają się zyski wypracowane przez Spółkę, niepodzielone przez jej udziałowców, tj. zysk 
netto roku bieŜącego oraz zysk/strata netto z lat ubiegłych. 
 
NOTA 14c. POZOSTAŁE KAPITAŁY 
 

Skumulowane inne dochody całkowite wg tytułów: 

  
kapitał 

zapasowy 
przeszacowanie 

aktywów trwałych 

aktywa 
dostępne 

do 
sprzedaŜy 

instrumenty 
zabezpieczające 

przepływy 
pienięŜne 

inne dochody 
całkowite razem 

pozostałe 
kapitały razem 

saldo na dzień 
01.01.2010 

6 386 911,27                                 -           -                              -                  -             6 386 
911,27  

korekta błędu 
podstawowego 

                               
-   

                               -                                 
-   

                            
-   

                           -                            -   

inne całkowite dochody za 
okres od 01.01.2009 do 
31.12.2009 roku 

                -                                  -               -                      -                -                            -   

podatek dochodowy 
odnoszący się do 
składników innych 
dochodów całkowitych 

                  -                                  -          -                             -                        -                            -   

przeniesienie zysków 
zatrzymanych (sprzedaŜ 
przeszacowanych środków 
trwałych) 

                        -                                 -                   -                                  -                        -   -  

saldo na dzień 
30.06.2010 

6 386 911,27                                -                  -                              -   -                                       6 386 
911,27  
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Skumulowane inne dochody całkowite wg tytułów: 

  
kapitał 

zapasowy 
przeszacowanie aktywów 

trwałych 

aktywa 
dostępne 

do 
sprzedaŜy 

instrumenty 
zabezpieczające 

przepływy 
pienięŜne 

inne dochody 
całkowite razem 

pozostałe 
kapitały razem 

saldo na dzień 
01.01.2009 

6 386 911,27                                 -         -                              -                -             6 386 
911,27  

korekta błędu 
podstawowego 

                  
-   

                               -        -                              -              -                            -   

inne całkowite dochody za 
okres od 01.01.2009 do 
31.12.2009 roku 

               -                                  -          -                              -              -                            -   

podatek dochodowy 
odnoszący się do 
składników innych 
dochodów całkowitych 

                -                                  -           -                              -               -                            -   

przeniesienie zysków 
zatrzymanych (sprzedaŜ 
przeszacowanych środków 
trwałych) 

             -                                  -           -                             -            -                            -   

saldo na dzień 
30.06.2009 

6 386 911,27                                 -        -                            -              -             6 386 
911,27  

 
Na pozycję "pozostałe kapitały" złoŜyła się wartość kapitału zapasowego, który powstał z dopłat udziałowców Spółki. 
 
NOTA 15. PROGRAMY PŁATNOŚCI AKCJAMI 
 
Nie dotyczy. 
 
NOTA 16. POZOSTAŁE REZERWY KRÓTKOTERMINOWE 

 
  30.06.2010 30.06.2009 

 Bilans otwarcia         251 750,00                      -   

 zwiększenia                      -   -  

 zmniejszenia         (251 750,00)                     -   

 Bilans zamknięcia                      -                       -   

 
NOTA 17a 1. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA 

 
   30.06.2010   30.06.2009  
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 
powiązanych               3 438 274,36                2 893 304,90  
     zobowiązania z tytułu dostaw i usług               3 438 274,36                2 893 304,90  
     inne zobowiązania finansowe                              -                                -   
     inne zobowiązania niefinansowe                              -                                -   
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 
pozostałych               5 612 713,74                5 832 958,97  
     zobowiązania z tytułu dostaw i usług               2 172 969,47                4 487 336,49  
     zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                   21 615,09                    92 133,53  
     zobowiązania z tytułu dywidend                              -                                -   
     zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów 
wartościowych                              -                                -   
     zobowiązania budŜetowe z innych tytułów niŜ bieŜący 
podatek dochodowy                 157 369,46                  112 587,38  
     zobowiązania budŜetowe z innych tytułów niŜ bieŜący 
podatek dochodowy - bieŜące                              -                                -   

     zaliczki otrzymane                               -                                -   

     inne zobowiązania                        934,33                    16 612,93  

     fundusze specjalne                              -                                -   

     rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów                              -                                -   

    rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów               3 259 825,39                1 124 288,64  
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania krótkoterminowe               9 050 988,10                8 726 263,87  

      
Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania                9 050 988,10                8 726 263,87  
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NOTA 17a 2. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE (KRÓTKOTERMINOWE) 

 
   30.06.2010   30.06.2009  
Instrumenty pochodne, w tym:     

-kontrakty forward EUR/PLN                              -                                -   
-kontrakty forward USD/PLN                              -                                -   
-inne                              -                                -   
Pozostałe                              -                                -   
Razem inne zobowiązania finansowe                              -                                -   

 
Ze względu na małą istotność kwoty zdyskontowanych zobowiązań handlowych i pozostałych oraz krótkie terminy płatności 
w sprawozdaniu zobowiązania handlowe i pozostałe prezentowane są w wartościach wymagalnych. 
 
NOTA 17 b. DOTACJE DO AKTYWÓW TRWAŁYCH 
Spółka nie otrzymała Ŝadnej dotacji na finansowanie aktywów trwałych 
 
Dotacje otrzymane do aktywów trwałych 30.06.2010 roku 

Cel dotacji 

Stan dotacji 
rządowych 

na 
01.01.2010 

Zwiększenia w 
okresie 

01.01.2010-
30.06.2010 

Odpisanie dotacji w 
pozostałe przychody 
operacyjne w okresie 

01.01.2010-30.06.2010 

Zwroty dotacji w 
okresie 01.01.2010-

30.06.2010 

Inne zmniejszenia 
dotacji w okresie 

01.01.2010-
30.06.2010 

Stan dotacji 
rządowych na 

30.06.2010 

                                -    

                                 -    

Razem 
                      
-    

                      -                             -                           -                           -                         -    

 
Dotacje otrzymane do aktywów trwałych 30.06.2009 roku 

Cel dotacji 

Stan dotacji 
rządowych 

na 
01.01.2009 

Zwiększenia w 
okresie 

01.01.2009-
30.06.2009 

Odpisanie dotacji w 
pozostałe przychody 
operacyjne w  okresie 

01.01.2009-30.06.2009 

Zwroty dotacji w 
okresie 01.01.2009-

30.06.2009 

Inne zmniejszenia 
dotacji w okresie 

01.01.2009-
30.06.2009 

Stan dotacji 
rządowych na 

30.06.2009 

                                 -    

                                 -    

Razem 
                      
-    

                      -                             -                           -                           -                         -    

 
NOTA 17c. KREDYTY, POśYCZKI 
 
Wartość kredytów, poŜyczek ujętych w sprawozdaniu finansowym prezentuje poniŜsza tabela: 
 
Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne 
    Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 

    30.06.2010 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2009 

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu: 

kredyty w rachunku kredytowym                                  -                          -                              -                        -   

kredyty w rachunku bieŜącym                       85 768,24            530 824,25                             -                        -   

poŜyczki                                  -                          -                              -                        -   

dłuŜne papiery wartościowe                                  -                          -                              -                        -   
Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu                       85 768,24            530 824,25                             -                        -   

kredyty w rachunku kredytowym                                  -                         -                              -                        -   

dłuŜne papiery wartościowe                                  -                          -                              -                        -   

pozostałe                                  -                          -                              -                        -   
Zobowiązania finansowe wyznaczone do 
wyceny w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat                                  -                          -                              -                        -   

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty 
dłuŜne razem                       85 768,24            530 824,25  

                           
-                        -   

 
Charakterystyka zobowiązań finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu 
PoniŜsza tabela zawiera informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które naraŜona jest Spółka z tytułu 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
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wartość bilansowa zobowiązanie 

  waluta oprocentowanie 
termin 
wymagalności w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne razem wg stanu na dzień 30.06.2010 
kredyty w rachunku 
kredytowym  PLN 

                               
-                          -                              -   

                     
-                     -                            -   

poŜyczki USD  -   -   -   -                    -    -  
kredyty w rachunku 
bieŜącym PLN  WIBOR 1M   31.03.2011                             -   

          85 
768,24        85 768,24                           -   

poŜyczka od udziałowców PLN 
                               

-                          -                              -   
                     

-                     -                           -   

Kredyty, poŜyczki, inne instrumenty dłuŜne razem wg stanu na dzień 30.06.2009 

Stan na 30.06.2009 

kredyty w rachunku 
kredytowym  PLN 

                               
-                          -                              -   

                     
-                     -                            -   

poŜyczki od udziałowców PLN  -                         -                              -   
                     

-                     -                            -  

kredyty w rachunku 
bieŜącym PLN  WIBOR 1M   31.03.2010                             -      530 824,25       530 824,25  

                         
-   

obligacje PLN 
                               

-                          -                              -   
                     

-                     -   

                         
-   

 
Zobowiązania finansowe są wyceniane według zamortyzowanego kosztu. Spółka nie zalicza Ŝadnych instrumentów z klasy 
kredytów i poŜyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i 
strat. Wszystkie kredyty i poŜyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, a w przypadku, gdy efekty dyskonta są 
nieznaczące w oparciu o wartość wymagającą zapłaty. 
 
Kredyty, poŜyczki otrzymane przez Spółkę w podziale na jej poŜyczkodawców według stanu na 30.06.2010 

PoŜyczkodawca waluta 
kwota w 
walucie 

wartość 
bilansowa 
kredytu/poŜyczki termin spłaty 

oprocentowanie 
według umowy 

efektywna 
stopa 
procentowa zabezpieczenie 

-pozostałe poŜyczki i kredyty  
Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. PLN 1 000 000,00 85 768,24 31.03.2011 WIBOR 1M 6,17% weksel in blanco 

 
Kredyty, poŜyczki otrzymane przez Spółkę w podziale na jej poŜyczkodawców według stanu na 30.06.2009 

PoŜyczkodawca waluta 

kwota w 
walucie 
(naleŜność 
główna) 

wartość 
bilansowa 
kredytu/poŜyczki termin spłaty 

oprocentowanie 
według umowy 

efektywna 
stopa 
procentowa zabezpieczenie 

-pozostałe poŜyczki i kredyty 
Bank Polska Kasa 
Opieki S.A. PLN 1 000 000,00 530 824,25 31.03.2010 WIBOR 1M 8,57% weksel in blanco 

 
 
 
NOTA 17d. NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 

 
  30.06.2010 30.06.2009 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych             4 390,77              110 170,64  
NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek 
niepowiązanych       8 321 748,35           5 558 478,18  
NaleŜności z tytułu podatków, dotacji, celu, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń          105 205,10           2 797 818,70  
NaleŜności z tytułu podatków, dotacji, celu, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń - bieŜące           21 776,98                           -   

Inne naleŜności          219 027,19              108 722,43  

Razem       8 672 148,39           8 575 189,95  
 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych obejmują naleŜności od kontrahentów krajowych i 
zagranicznych. 
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Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość naleŜności 
  30.06.2010 30.06.2009 

Bilans otwarcia                       -                            -   

zwiększenie                       -                            -   

wykorzystanie                       -                            -   

Bilans zamknięcia                       -                            -   

 
Spółka w nie przeprowadzała odpisów aktualizacyjnych naleŜności. 
 
 
NOTA 17e. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE 
 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 30.06.2010 30.06.2009 

-z tytułu ubezpieczeń             13 046,61                          7 135,62  

-koszty dotyczące produkcji programów           713 835,95                      826 974,69  

-pozostałe             67 623,91                          2 848,44  

Razem           794 506,47                      836 958,75  
 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na pozycję 
koszty dotyczące produkcji programów składa się głównie wartość licencji na filmy telewizyjne o okresie uŜytkowania do 12 
miesięcy. Pozycje te są rozliczane w okresie trwania licencji. 

 
NOTA 18a. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
 

Działalność operacyjnej   01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  
Zmiana stanu produktów, produkcji w roku i rozliczeń 
międzyokresowych 

                               -                                  -   

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                -                                  -   

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych 

              (1 230 899,63)                  (486 200,12) 

ZuŜycie materiałów i energii                  (294 423,82)                  (137 046,28) 

Usługi obce             (13 310 520,25)                (9 350 289,48) 

Koszty świadczeń pracowniczych               (2 330 546,51)                (1 638 194,34) 

Podatki i opłaty                   (634 426,23)                  (358 548,04) 

pozostałe koszty                  (200 468,76)                    (61 286,09) 

wartość sprzedanych towarów i materiałów                        (433,00)                         (294,26) 

Razem koszty działalności operacyjnej             (18 001 718,20)              (12 031 858,61) 

 

Działalność kontynuowana   01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  

Koszty działalności ogółem                                -                                  -   

      

Razem koszty według rodzaju             (18 001 718,20)              (12 031 858,61) 

 
Wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych została pomniejszona o amortyzację 
przypadającą na wartości niematerialne i prawne o nieograniczonym okresie uŜytkowania oraz powiększona o wartość 
amortyzacji przypadającej na środek trwały w leasingu, jak równieŜ usługi obce zostały pomniejszone o kwotę opłat 
leasingowych.  
 
NOTA 18b. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE – DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA. 
 

    01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  

zysk ze zbycie niefinansowych aktywów trwałych                         -                          -

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartości niematerialne i 
prawne 

                        -                          -

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość rzeczowych 
aktywów trwałych 

                        -                          -

Rozwiązanie odpisu na naleŜności                         -                          -

Rozliczenie inwentaryzacji środków pienięŜnych i rzeczowych 
aktywów trwałych 

                        -                          -

Zysk z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych  

                        -                          -

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych, 
inne przychody 

                        -                          -

Zysk z odsprzedaŜy usług, refakturowanych odpłatności                         -                          -
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Otrzymane dotacje                          -               40 000,00 

Otrzymane darowizny                         -                          -

Zaokrąglenia VAT                         -                          -

Umorzone zobowiązania                  661,08                        -

rezerwy z tyt. zobowiązań spornych            249 500,00                        -

Otrzymane kary i odszkodowania                         -                          -

Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS                         -                          -

Zwrot podatków                         -                          -

Inne               8 084,80              1 980,69 

pozostałe przychody operacyjne razem            258 245,88             41 980,69 

  
 
W 2009 roku pozycja "otrzymane dotacje" obejmuje: 
1 - otrzymaną dotacje na podstawie umowy z dnia 21 kwietnia 2009 nr DUM-80-3724/09 z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej na realizację przedsięwzięcia ”Młode kadry – debiutanci na planie” w kwocie 20.000,00zł. 
2 – otrzymaną dotacje na podstawie umowa z dnia 15 kwiecień 2009 nr DUM-80-3723/09 z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej na realizację przedsięwzięcia „Kronika polskiego filmu” w kwocie 20.000,00zł. 
Pozostałe koszty operacyjne - działalność kontynuowana 

    01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  

Strata netto ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         -   

Odpis aktualizujący naleŜności                         -                          -   

Odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych                         -                          -   

Odpis aktualizujący na zapasy                         -                          -   

Utworzenie odpisu na naleŜności odsetkowe                         -                          -   

Odwrócenie odpisu na naleŜności (-)                         -                          -   
Rozliczenie inwentaryzacji środków pienięŜnych i 
rzeczowych aktywów trwałych 

                        -                         -   

Strata z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych oraz 
wartości niematerialnych  

                        -                          -   

Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości 
inwestycyjnych nie generujących przychody z najmu itp. 

                        -                          -   

Pozostałe koszty operacyjne dotyczące nieruchomości 
inwestycyjnych generujących przychody z najmu itp.. 

                        -                          -   

Amortyzacja wartości firmy                         -                          -   

Strata z odsprzedaŜy usług, refakturowanych odpłatności                         -                          -   

Darowizny przekazane                         -                          -   

rezerwy z tyt. zobowiązań spornych                         -     

Kary umowne                         -              (26 793,00) 

Zdarzenia losowe                         -                          -   

Zaokrąglenia VAT                         -                         -   
Koszty związane z niewykorzystaniem majątku i zdolności 
produkcyjnych 

                        -                          -   

Koszty zaniechanej działalności                          -                          -   

Nakłady odpisanych środków trwałych w budowie                         -                          -   

Inne             (14 438,99)            (50 253,90) 

pozostałe koszty operacyjne razem             (14 438,99)            (77 046,90) 

 
 
NOTA 19.1 PRZYCHODY FINANSOWE 
 

Działalność kontynuowana   01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  
Przychody z tytułu odsetek, w tym:                      3 053,67                         238,88  
- naleŜności                                -                          133,39  
- środki pienięŜne                      3 053,67                         105,49  
Dywidendy otrzymane                                -                                -   
Zyski z tytułu róŜnic kursowych dotyczących aktywów i 
pasywów innych niŜ naleŜności i zobowiązania handlowe                                -                                -   
Zmiany wysokości naleŜności długoterminowych wynikające 
z przybliŜania czasu otrzymania naleŜności (efekt zwijania 
dyskonta)                                 -                                -   
Przychody z tytułu instrumentów pochodnych                                 -                                -   
Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów 
wartościowych                                -                                -   
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Pozostałe przychody finansowe                                -                                -   
- nadwyŜka dodatnich róŜnic nad ujemnymi                                -                                -   
Przychody finansowe ogółem                      3 053,67                         238,88  

 
 
NOTA 19.2 KOSZTY FINANSOWE 
 

Działalność kontynuowana   01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  
Koszty z tytułu odsetek                   (47 437,23)                  (77 313,29) 
- z tytułu kredytów                     (9 473,18)                  (19 579,56) 
- z tytułu poŜyczek                                -                    (41 301,53) 
- z tytułu emisji obligacji                                -                                -   
- z tytułu dostaw i usług                   (19 961,78)                  (11 744,58) 
- odsetki budŜetowe                   (16 158,13)                       (242,00) 
- z tytułu leasingu finansowego                     (1 844,14)                    (4 445,62) 
- pozostałe                                -                                -   
Straty z tytułu róŜnic kursowych dotyczących aktywów i 
pasywów innych niŜ naleŜności i zobowiązania handlowe                                -                                -   
Skutki wyceny otrzymanych poŜyczek metodą skorygowanej 
ceny nabycia                        105 756,31  341 722,26 
Koszty z tytułu instrumentów pochodnych                                -                                -   
Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów 
wartościowych                                -                                -   
Aktualizacja wartości inwestycji                                -                                -   
Pozostałe koszty finansowe                  (201 986,84)                (152 989,97) 
- nadwyŜka ujemnych róŜnic kursowych nad dodatnimi                  (201 986,84)                (152 989,97) 
- pozostałe                                -                                -   
Koszty finansowe ogółem (143 667,76) 111 419,00 

 
NOTA 20. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 
 
    01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  
      

Zarząd razem:                 204 878,00                  164 265,00  

Piotr Reich                  36 438,00                    36 438,00  

Bogusław Kisielewski                 168 440,00                  109 608,00  

Ewa Maliszewska                              -                     18 219,00  
 
    01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  

Rada Nadzorcza razem:                              -                                -   
 
    01.01.2010 - 30.06.2010    01.01.2009 - 30.06.2009  

Razem wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej                 204 878,00                  164 265,00  
 

NOTA 21a. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DOTYCZĄCYM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

 

Głównymi instrumentami finansowymi Spółki są kredyty bankowe, umowy leasingowe, środki pienięŜne i lokaty 
krótkoterminowe – overnight.  

Ryzyka powstające w wyniku zarządzania instrumentami finansowymi to: 

- ryzyko rynkowe obejmujące przede wszystkim stopy procentowe, 

- ryzyko płynności, 

- ryzyko walutowe, 

- ryzyko kredytowe. 

Spółka posiada kredyt bankowy w rachunku bieŜącym dla którego odsetki naliczane są według zmiennej stopy procentowej. 
Ryzyko związane z korzystaniem z kredytu bankowego wynika głównie z moŜliwości wzrostu stopy procentowej. Odsetki 
płatne są w okresach miesięcznych i Spółka na bieŜąco monituje wielkość zadłuŜenia. 
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Działalność Spółki wiąŜe się z ryzykiem zachwiania bieŜącej płynności. Spółka w celu wyeliminowania tego ryzyka na 
bieŜąco monituje terminy płatności zobowiązań oraz kontroluje zapotrzebowanie na środki pienięŜne zarówno  
w okresach krótko jak i długoterminowych. Dodatkowo w celu zapewnienia płynności Spółka kontroluje swoje naleŜności, co 
ma znaczący wpływ na wyeliminowanie ryzyka związanego z obrotem instrumentami finansowymi. 

Spółka jest naraŜona na ryzyko walutowe z uwagi na zakupy usług w walucie obcej. Ryzyko walutowe wiąŜe się głównie ze 
zmianami poziomu kursu EUR i USD. W przypadku pozostałych walut zmiana kursu nie jest istotna. W celu zabezpieczenia 
się przed ryzykiem kursowym Spółka ustala kursy indywidualne z Bankiem. 

 

NOTA 21b. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 

Spółka zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności wraz z uwzględnieniem realizacji 
planowanych inwestycji tak aby mogła generować zwrot dla akcjonariuszy oraz przynosić korzyści potencjalnym 
beneficjentom. 

 

NOTA 22. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 

  01.01.2010 - 30.06.2010 01.01.2009 - 30.06.2009 

Przychody ze 
sprzedaŜy 
jednostkom 
powiązanym 

przychody ze 
sprzedaŜy 
produktów 

przychody ze 
sprzedaŜy 
towarów i 
materiałów oraz 
usług 

 przychody ze sprzedaŜy 
środków trwałych, wartości 

niematerialnych, 
nieruchomości 
inwestycyjnych  

przychody ze 
sprzedaŜy 
produktów 

przychody ze 
sprzedaŜy 
towarów i 
materiałów oraz 
usług 

 przychody ze 
sprzedaŜy środków 
trwałych, wartości 
niematerialnych, 
nieruchomości 
inwestycyjnych  

- jednostkom 
stowarzyszonym 

                         
-   

                         -                            -                            -                             
-   

                          -   

- jednostkom 
zaleŜnymi nie 
podlegającym 
konsolidacji 

        
-   

                         -                            -                            -                             
-   

                          -   

-członkom 
kluczowej kadry 
zarządzającej, 
nadzorującej 

                         
-   

                         -                            -                            -                             
-   

                          -   

- pozostałym 
podmiotom 
powiązanym 

                         
-   

            422 371,77                           -                            -          313 907,80                            -   

Razem 
przychody ze 
sprzedaŜy 
jednostkom 
powiązanym 

                         
-   

            422 371,77                           -                            -         313 907,80                            -   

       

  01.01.2010 - 30.06.2010 01.01.2009 - 30.06.2009 

Zakup 
pochodzący od 
jednostek 
powiązanych 

zakupu usług 
zakup towarów i 
materiałów oraz 
usług 

 zakup środków trwałych, 
wartości niematerialnych, 

nieruchomości 
inwestycyjnych  

zakupu usług 
zakup towarów 
i materiałów 
oraz usług 

 zakup środków 
trwałych, wartości 
niematerialnych, 
nieruchomości 
inwestycyjnych  

- od jednostek 
stowarzyszonych 

                         
-   

                         -                            -                            -                             
-   

                          -   

- od jednostek 
zaleŜnych nie 
podlegających 
konsolidacji 

                         
-   

                         -    -                           -                             
-   

                          -   

- od członków 
kluczowej kadry 
zarządzającej, 
nadzorującej 

                         
-   

                         -                            -                            -                             
-   

                          -   

- od pozostałych 
podmiotów 

  3 898 497,62                           -                   3 745,00           4 990 101,72                            
-   

             243 369,08  

Razem zakupy 
pochodzące od 
jednostek 
powiązanych 

   3 898 497,62                           -                   3 745,00           4 990 101,72                            
-   

             243 369,08  

 
 



Część III. Dokument rejestracyjny 

204  Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A. 

NaleŜności od podmiotów powiązanych  30.06.2010   30.06.2009  

- od jednostek stowarzyszonych                          -                            -   

- od jednostek zaleŜnych nie podlegających konsolidacji                          -                            -   

- od członków kluczowej kadry zarządzającej, 
nadzorującej 

                         -                            -   

- od pozostałych podmiotów powiązanych                 4 390,77              110 170,64  

Razem naleŜności od podmiotów powiązanych                 4 390,77              110 170,64  

   

   
Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych  30.06.2010   30.06.2009  

 - wobec jednostek stowarzyszonych                           -                            -   

 - wobec jednostek zaleŜnych nie podlegających 
konsolidacji  

                         -                            -   

 - wobec członków kluczowej kadry zarządzającej, 
nadzorującej  

                         -                            -   

 - wobec pozostałych podmiotów powiązanych           3 438 274,36           2 893 304,90  

 Razem zobowiązania wobec podmiotów 
powiązanych  

         3 438 274,36           2 893 304,90  

 
Warunki transakcji zawieranych przez Spółkę ze stronami powiązanymi nie odbiegały od warunków rynkowych. 
 

 
NOTA 23. PODATEK DOCHODOWY 
 

  Nota 
od 01.01.2010        do 

30.06.2010 
od 01.01.2009         do 

30.06.2009 

Podatek bieŜący: 

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy                  907 278,00                289 533,00  

korekty obciąŜenia podatkowego za poprzednie okresy                              -                              -   

Podatek bieŜący                 907 278,00                289 533,00  

        

Podatek odroczony: 

Powstanie i odwrócenie róŜnic przejściowych 10 82 556,80  244 976,56 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych                              -                              -   

Podatek odroczony   82 556,80  244 976,56 

podatek dochodowy razem   989 834,80  534 509,56 

 
 

NOTA 24. INFORMACJE O WYNAGRODZENIU BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 
BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 

   30.06.2010   30.06.2009  
Obowiązkowe badanie śródrocznego sprawozdania 
finansowego 

                    16 000,00                                 -   

Inne usługi poświadczające                                -                                  -   

Usługi doradztwa podatkowego                                -                                  -   

Pozostałe usługi                                -                                  -   

RAZEM                     16 000,00                                 -   

 
NOTA 25. WYDARZENIA PO DNIU 30 CZERWIEC 2010 

 
Po dniu 30.06.2010 do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne zdarzenia wpływające na 
sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 30.06.2010. 
 
Sporządzono: 11/10/2010 

 

20.7 Polityka dywidendy 
W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi Emitent nie wypłacał dywidendy. W latach 2007-2009 zysk z roku 
ubiegłego został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. 
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Zarząd Emitenta nie przewiduje wypłacania dywidendy w latach 2010 - 2011 a wypracowane zyski zamierza przeznaczyć na 
kapitał zapasowy.  

Zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku 
jest Walne Zgromadzenie. 

WZ powinno podjąć uchwałę o podziale zysku za dany rok obrotowy w terminie 6 miesięcy po upływie kaŜdego roku 
obrotowego. 

Informacja o uchwale WZ w sprawie terminu wypłaty oraz dnia ustalenia prawa do dywidendy zostanie przekazana w formie 
raportu bieŜącego do KNF, GPW oraz agencji prasowej. 

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała WZ. Jeśli uchwała WZ takiego dnia nie określa, dywidenda 
wypłacana jest w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Ponadto zgodnie z Regulaminem GPW, Spółka zobowiązana jest 
informować Giełdę o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniać z nią decyzje dotyczące wypłaty w zakresie, w którym mogą 
mieć one wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy przez Spółkę nastąpi 
za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami KDPW. W dniu wypłaty dywidendy środki przeznaczone na jej realizację 
przekazywane są przez Spółkę na rachunek wskazany przez KDPW. Następnie KDPW rozdziela powyŜsze środki na 
rachunki biur maklerskich zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy biurami maklerskimi a KDPW, co do liczby akcji 
dających prawo do dywidendy, znajdujących się na rachunku powyŜszych biur. 

Zgodnie ze Statutem Spółki nie przewidziano Ŝadnych ograniczeń ani uprzywilejowań w zakresie prawa do dywidendy. 

20.8 Postępowania sądowe i arbitraŜowe 
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się i nie toczą, w odniesieniu do Emitenta i jego spółek zaleŜnych, Ŝadne 
postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitraŜowe, które mogłyby mieć lub miały w niedawnej 
przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową, rentowność Emitenta lub jego grupy kapitałowej, oprócz opisanych poniŜej. 

W dniu 22 kwietnia 2010 r. Emitent złoŜył wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wyraŜenie zgody na 
przeniesienie uprawnień wynikających z koncesji Nr 296/2003 – T z dnia 18 grudnia 2003 r. na Kino Polska TV S.A. w 
związku z planem przekształcenia Kino Polska TV sp. z o.o. w spółkę akcyjną. W wyniku przeprowadzonego postępowania 
w dniu 20 lipca 2010 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała zgodę na przeniesienie praw z koncesji uzyskanej przez 
Kino Polska TV sp. z o.o. na rzecz Kino Polska S.A. oraz zwolniła Spółkę z obowiązku uzyskiwania zgody na zmianę 
struktury właścicielskiej. 

Nie dysponujemy wiedzą na temat jakichkolwiek zdarzeń zaistniałych w okresie ostatnich 12 miesięcy, które w przyszłości 
mogłyby spowodować zainicjowanie postępowań sądowych lub arbitraŜowych mogących mieć wpływ na sytuację finansową 
lub rentowność Emitenta lub jego grupy kapitałowej. 

20.9 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 
Od 30 czerwca 2010 r. miały miejsce następujące zmiany w sytuacji finansowej / handlowej Emitenta: 

- zatwierdzenie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (wpis rejestru z dnia 25 
sierpnia 2010 r.), 

- podpisanie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieŜącym z dnia 20 sierpnia 2010 r. .– zwiększenie limitu 
kredytu w rachunku bieŜącym do 2 mln zł (Bank Pekao S.A.), 

- podpisanie umowy kredytowania naleŜności zafakturowanych z 20 sierpnia 2010 r. do kwoty 2 mln zł z Bankiem 
Pekao S.A., 

- podjęcie uchwały WZ Emitenta o emisji akcji serii B dnia 25 października 2010 r.  

21 INFORMACJE DODATKOWE 

21.1 Kapitał zakładowy 

21.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta 

Na dzień 31.12.2009 r. (stan na dzień ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych) 
kapitał  zakładowy poprzednika prawnego Emitenta wynosił  987 000 zł i dzielił się na 1974 udziały o wartości nominalnej 
500 zł kaŜdy.  
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Na dzień zatwierdzenia Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 987 000 zł i dzieli się na 9 870 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł. Obecna liczba i wartość nominalna akcji została określona na podstawie 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 1 października 2010 r., która to uchwała zmieniła wartość 
nominalną akcji z 1 zł do 0,1 zł oraz liczbę akcji serii A z 987 000 do 9 870 000. Przedmiotowa zmiana została 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 18 listopada 2010r. 

Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.  

Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału docelowego. Statut nie przewiduje moŜliwości podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

śadne akcje Emitenta nie znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. W okresie objętym historycznymi sprawozdaniami 
finansowymi Ŝadne akcje nie zostały objęte za wkład niepienięŜny. Akcje Serii A Emitenta zostały pokryte w procesie 
przekształcenia spółki Kino Polska TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kino Polska TV Spółka Akcyjna mieniem 
spółki Kino Polska TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

21.1.2 Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego Emitenta 

Emitent nie emitował akcji, które nie reprezentują kapitału zakładowego. 

21.1.3 Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez 
podmioty zaleŜne Emitenta 

Nie istnieją akcje Emitenta będące w posiadaniu Emitenta lub innych osób w jego imieniu lub podmiotów zaleŜnych od 
Emitenta. 

21.1.4 Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery 
wartościowe z warrantami 

Emitent nie wyemitował Ŝadnych zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów 
wartościowych z warrantami. Ponadto Emitent nie wyemitował Ŝadnych obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem 
pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych. 

21.1.5 Informacje o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału 
docelowego (autoryzowanego) lub zobowiązaniach do podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Emitenta 

Statut nie zawiera upowaŜnienia dla zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Nie 
istnieją Ŝadne prawa do nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego. Statut nie przewiduje Ŝadnych 
zobowiązań do podwyŜszenia kapitału zakładowego. Według wiedzy Emitenta nie istnieją równieŜ inne zobowiązania do 
podwyŜszenia kapitału zakładowego.  

21.1.6 Informacje o kapitale członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec 
którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie się on 
przedmiotem opcji 

Emitent oświadcza, iŜ według jego najlepszej wiedzy nie istnieje kapitał Spółki, który jest przedmiotem opcji lub wobec 
którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie się on przedmiotem opcji. 

Kapitały zakładowe spółek zaleŜnych od Emitenta nie są przedmiotem opcji. Wobec ich kapitałów zakładowych nie zostało 
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe staną się one przedmiotem opcji.  

21.1.7 Zmiany kapitału zakładowego w okresie objętym historycznymi informacjami 
finansowymi 

Od dnia 8 listopada 2006 r. kapitał zakładowy poprzednika prawnego Emitenta – Kino Polska TV Sp. z o.o. wynosił 987 000 
zł i dzielił się na 1974 udziały o wartości nominalnej 500 zł kaŜdy. 

Dnia 5 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kino Polska TV Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie 
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Spółka Kino Polska TV S.A. została 
zarejestrowana na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego z dnia 24 sierpnia 2010 r. i wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 25 sierpnia 2010 r. Kapitał 
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zakładowy Emitenta w dniu utworzenia wynosił 987 000 zł i dzielił się na 987 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o 
wartości nominalnej 1 zł kaŜda. 

W dniu 1 października 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o zmianie statutu Emitenta 
w zakresie wartości nominalnej akcji z 1 zł na 0,1 zł. W wyniku dokonanego podziału powstało 9 870 000 akcji serii A o 
wartości nominalnej 0,1zł.  

W dniu 25 października 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyŜszania 
kapitału zakładowego o kwotę nie niŜszą niŜ 0,1 zł i nie wyŜszą niŜ 400 000 zł, poprzez emisję nie mniej niŜ 1 akcji i nie 
więcej niŜ 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,1 zł.  

21.2 Statut Spółki 

21.2.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie 
Spółki, w którym są określone 

Celem działalności Emitenta jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej. Opis przedmiotu działalności Emitenta 
został zamieszczony w § 6 Statutu, zgodnie z którym przedmiotem działalności jest: 

1) pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A 

2) pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C 

3) pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D 

4) badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z 

5) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z 

6) działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z 

7) działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z 

8) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 
82.99.Z 

9) działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z 

10) wydawanie ksiąŜek - PKD 58.11.Z 

11) wydawanie gazet - PKD 58.13.Z   

12) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z 

13) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z 

14) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z 

15) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  - PKD 59.12.Z 

16) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z 

17) działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z 

18) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z 

19) wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z 

20) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z 

21) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z 

22) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z 

23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z 

24) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B 

25) pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z 

26) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z 

27) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90.Z 
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28) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z 

29) działalność archiwów - PKD 91.01.B 

30) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z 

31) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z 

32) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z 

33) Nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z 

34) Reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z  

35) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z 

36) Pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B 

37) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z 

38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z 

39) DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 
77.40.Z 

40) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów róŜnego rodzaju – PKD 46.19.Z  

41) SprzedaŜ hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z 

42) SprzedaŜ hurtowa elektrycznych artykułów uŜytku domowego – PKD 46.43.Z 

43) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z 

44) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C 

45) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z 

46) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi – PKD 68.20.Z  

47) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z 

48) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z 

21.2.2 Podsumowanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczące 
członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 

Zarząd  

Zarząd Emitenta składa się z nie mniej niŜ dwóch i nie więcej niŜ pięciu osób, w tym prezesa, oraz pozostałych członków 
zarządu. Zarząd działa na podstawie regulaminu. Regulamin jest przyjmowany uchwałą zarządu. Regulamin określa w 
szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez zarząd. Prezes 
zarządu kieruje pracami zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków zarządu, zwołuje i 
przewodniczy posiedzeniom zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne spółki. Prezes zarządu moŜe upowaŜnić inne osoby 
do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. Uchwały zarządu 
zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. 

Zarząd Emitenta prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków zarządu w tym prezesa zarządu powołuje i 
odwołuje rada nadzorcza. Członkowie zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. Zarząd zobowiązany jest do składania 
radzie nadzorczej co najmniej rocznych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności spółki. Sprawozdanie to 
obejmować będzie równieŜ sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym spółki. 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upowaŜnieni są: prezes zarządu z innym członkiem zarządu lub 
prokurentem łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być 
ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd 
będzie prowadzić rejestr wydawanych pełnomocnictw. W umowach i sporach pomiędzy spółką, a członkami zarządu 
reprezentuje spółkę rada nadzorcza. 

 

Rada Nadzorcza  
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Rada nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rada nadzorcza 
powoływana jest przez walne zgromadzenie. Członkowie rady nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej 
kadencji. 

Do waŜności uchwał rady nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej trzech 
jej członków, w tym przewodniczącego rady nadzorczej lub wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej. Uchwały rady nadzorczej w sprawie zawieszania członków zarządu 
zapadają większością 4/5 głosów. W razie konieczności, uchwały rady nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub 
przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym 
przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom rady nadzorczej i stają się wiąŜące po podpisaniu ich przez co najmniej 
połowę członków rady nadzorczej, w tym przez przewodniczącego rady nadzorczej. 

Rada nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami 
określonymi w przepisach kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach statutu, do kompetencji rady nadzorczej 
naleŜy wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań 
finansowych spółki, wyraŜanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zaleŜnymi, jednostkami 
podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zaleŜnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego 
podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na 
niezaleŜność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych spółki. Wynagrodzenie 
członków zarządu ustala rada nadzorcza. W celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza moŜe badać wszystkie 
dokumenty, Ŝądać od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki. 

21.2.3 Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z kaŜdym rodzajem akcji 
Emitenta 

Statut Emitenta nie zawiera szczególnych przepisów dotyczących praw, przywilejów lub ograniczeń związanych z akcjami. 
Szczegółowy opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z akcjami a wynikającymi z ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa zawarty jest w punkcie 4.5 Dokumentu Ofertowego Prospektu.  

21.2.4 Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych 
zasad, które mają bardziej znaczący zakres niŜ jest to wymagane przepisami 
prawa 

Statut Emitenta nie zawiera regulacji surowszych niŜ zapisy KSH w zakresie zmian praw posiadaczy akcji. Akcje Emitenta 
mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia (z zastrzeŜeniem art. 363 § 5 KSH) oraz 
zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Nabycie akcji własnych przez spółkę w celu umorzenia nie 
wymaga zgody walnego zgromadzenia, z zastrzeŜeniem art. 393 pkt. 6 KSH, a jedynie zgody rady nadzorczej. 

Zgodnie ze statutem wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Przepisy KSH przewidują moŜliwość 
wydawania przez spółkę akcji o szczególnych uprawnieniach, a takŜe indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste 
uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki. Opisane zmiany 
praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi osobistych uprawnień, muszą zostać zawarte w statucie spółki i w związku z tym wymagana jest zmiana 
statutu w takim zakresie. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH, zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do 
rejestru. Uchwała zmieniająca statut powinna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie 
podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego 
uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzaleŜnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji 
lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów, 
przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca oświadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane 
osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy 
(art. 415 KSH). Statut Emitenta nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu. Emitent 
nie wyemitował akcji uprzywilejowanych, a Statut nie przyznaje Ŝadnemu akcjonariuszowi uprawnień osobistych.  

21.2.5 Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych walnych zgromadzeń 
akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie 
z zasadami uczestnictwa w nich 

Zgodnie z art. 4021 KSH walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej spółki oraz w formie raportu bieŜącego – zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Ogłoszenie powinno być 
dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Art. 4022 określa zakres treści ogłoszenia o walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej. Powinno zawierać co najmniej datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz 
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szczegółowy porządek obrad, a takŜe precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i 
wykonywania prawa głosu. W szczególności ogłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące następujących zagadnień: 

1) Prawo akcjonariusza do Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z 
art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego walnego zgromadzenia. śądanie powinno zostać 
zgłoszone zarządowi nie później niŜ na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. śądanie powinno zawierać 
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w 
postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 18 dni przed wyznaczonym terminem 
walnego zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w 
sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 §2 KSH). 

2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia - na 
podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał 
na stronie internetowej. 

Statut zgodnie z art. 401 § 6 KSH moŜe upowaŜnić do Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliŜszego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, 
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niŜ jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera takich postanowień. 

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas 
walnego zgromadzenia - na podstawie art. 401 § 5 KSH kaŜdy z akcjonariuszy jest uprawniony do zgłaszania podczas 
walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas 
głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
o ustanowieniu pełnomocnika. 

5) MoŜliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

6) Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

8) Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, który zgodnie z art. 4061 KSH przypada na 16 dni przed datą 
walnego zgromadzenia i jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

9) Informację, Ŝe prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a takŜe: 

10) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa walnym zgromadzeniu moŜe uzyskać pełny tekst 
dokumentacji, która ma być przedstawiona zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeŜeli nie przewiduje się podejmowania 
uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 4023 § 1 kaŜda spółka publiczna obowiązana jest prowadzić własną stronę internetową i zamieszczać na niej 
od dnia zwołania walnego zgromadzenia: 

1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, 

2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeŜeli akcje są róŜnych 
rodzajów, takŜe o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, 

3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, 

4) projekty uchwał lub, jeŜeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeŜeli nie są one 
wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 
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JeŜeli formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną z przyczyn 
technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób i 
miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze nieodpłatnie pocztą kaŜdemu 
akcjonariuszowi na jego Ŝądanie. 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną powinny zawierać 
proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umoŜliwiać: 

1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeŜeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez 
pełnomocnika, 

2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH, 

3) złoŜenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, 

4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do kaŜdej z uchwał, nad którym głosować ma 
pełnomocnik. 

21.2.6 Opis postanowień statutu lub regulaminów Emitenta dotyczących moŜliwości 
zmiany kontroli nad Emitentem 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemoŜliwienie zmiany 
kontroli nad Emitentem. 

21.2.7 Wskazanie postanowień statutu lub regulaminów Emitenta, regulujących progową 
wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu 
posiadania akcji przez akcjonariusza 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której 
konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

21.2.8 Opis warunków nałoŜonych zapisami statutu lub regulaminów Emitenta, którym 
podlegają zmiany kapitału, jeŜeli zasady te są bardziej rygorystyczne niŜ 
określone wymogami obowiązującego prawa 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień wprowadzających zasady zmiany kapitału bardziej rygorystyczne niŜ określone 
wymogami obowiązującego prawa. 

22 ISTOTNE UMOWY, INNE NIś ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁANOŚCI 

22.1 Istotne umowy zawierane przez Emitenta  
Podsumowując podstawowe informacje dotyczące umów Emitenta, innych niŜ umowy zawierane w normalnym toku 
działalności, przez umowy istotne ze względu na wartość Emitent rozumie umowy, których wartość przekracza 10% wartości 
przychodów ze sprzedaŜy Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, natomiast umowy istotne ze względu 
na przedmiot to takie, których przedmiot ma istotne znaczenie w ocenie zarządu dla działalności Emitenta. 

Umowa sprzedaŜy akcji z dnia 31 maja 2010 r.  

Umowa sprzedaŜy akcji zawarta pomiędzy Net Internet S.A. a Emitentem. Przedmiotem niniejszej umowy jest nabycie przez 
Emitenta akcji spółki Stopklatka S.A. Na podstawie niniejszej umowy Emitent nabył: 

- 584 795 akcji spółki Stopklatka S.A. w pierwszej transzy oraz 

- 292 398 akcji spółki Stopklatka S.A. w drugiej transzy.  

W wykonaniu postanowień umowy sprzedaŜy akcji z dnia 31 maja 2010 r., w dniu 3 grudnia 2010 r. Emitent dokonał zapłaty 
na rachunek Net Internet S.A. z tytułu nabycia 393 807 akcji spółki Stopklatka S.A. (III transza). Po nabyciu ostatniej transzy 
akcji Stopklatka S.A. udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu wzrósł do 65,21 %. 
Jednocześnie na podstawie przedmiotowej umowy Net Internet S.A. zobowiązała się doprowadzić do zwołania walnego 
zgromadzenia Stopklatki S.A. na którym dojdzie do powołania 2 członków Rady Nadzorczej Stopklatki S.A. wskazanych 
przez Emitenta, jak równieŜ podziału akcji serii A na serie A1 i A2. Net Internet S.A. zobowiązała się jednocześnie do 
doprowadzenia do zmian w regulaminie pracy Zarządu, w zakresie uzyskiwania zgód Rady Nadzorczej na zaciąganie 
zobowiązań przez Stopklatkę S.A. powyŜej 50 000 zł netto. Na podstawie aneksu z dnia 3 grudnia 2010 r. Emitent 
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zobowiązał się doprowadzić aby poŜyczka udzielona przez Stopklatka SA na rzecz Internet Wizards sp. z o.o. nie została 
postawiona w stan wymagalności do dnia 31 grudnia 2015 r. Rozliczenie poŜyczki ma nastąpić poprzez kompensatę 
wzajemnych zobowiązań z tytułu przyszłej współpracy gospodarczej.  Na dzień Zatwierdzenia prospektu umowa została w 
pełni zrealizowana.  

Umowy poŜyczek z SPI Video sp. z o.o. 

W roku 2008 zostało zawartych szereg poŜyczek pomiędzy SPI Video sp. z o.o. jako poŜyczkodawcą oraz Emitentem jako 
poŜyczkobiorcą. Kwoty poŜyczek wynosiły odpowiednio: 

– 200 000 zł - umowa z dnia 30 kwietnia 2008 r. 

 – 200 000 zł - umowa z dnia 2 maja 2008 r. 

– 200 000 zł – umowa z dnia 30 maja 2008 r. 

– 100 000 zł - umowa z dnia 25 czerwca 2008 r. 

– 150 000 zł – umowa z dnia 15 lipca 2008 r. 

Wszystkie umowy poŜyczek zostały zawarte na następujących warunkach: 

(i) środki poŜyczek zostały przeznaczone na działalność operacyjną Emitenta (ii) oprocentowanie określone zostało jako 
WiBOR + 1% w stosunku rocznym, (iii) zapłata odsetek za cały okres poŜyczki powinna nastąpić w dniu zwrotu kwoty 
głównej poŜyczki, (iv) w przypadku zwłoki w spłacie kredytu poŜyczkodawca miał prawo Ŝądać zapłaty odsetek w wysokości 
dwukrotności oprocentowania poŜyczki, (v) umowy zostały zawarte na okres 3 lat z prawem wcześniejszej spłaty poŜyczki.  

Wierzytelności wynikające z powyŜszych umów poŜyczek zostały przez SPI Video sp. z o.o. przeniesione w dniu 14 maja 
2009 r. na Cinephil France S.A.S. w drodze umowy przelewu wierzytelności (umowa opisana poniŜej), a następnie spłacone 
przez Emitenta w całości.  

Umowy poŜyczek z SPI International Polska sp. z o.o.  

W roku 2008 i 2009 zostało zawartych szereg poŜyczek pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. jako poŜyczkodawcą 
oraz Emitentem jako poŜyczkobiorcą. Kwoty poŜyczek wynosiły odpowiednio: 

– 230 000 zł – umowa z dnia 28 października 2008 r. 

– 100 000 zł – umowa z dnia 12 listopada 2008 r. 

– 100 000 zł – umowa z dnia 8 grudnia 2008 r. 

– 100 000 zł – umowa z dnia 5 stycznia 2009 r. 

Wszystkie umowy poŜyczek zostały zawarte na następujących warunkach: 

(i) środki poŜyczek zostały przeznaczone na działalność operacyjną Emitenta (ii) oprocentowanie określone zostało jako 
WiBOR + 1% w stosunku rocznym, (iii) zapłata odsetek za cały okres poŜyczki powinna nastąpić w dniu zwrotu kwoty 
głównej poŜyczki, (iv) w przypadku zwłoki w spłacie kredytu poŜyczkodawca miał prawo Ŝądać zapłaty odsetek w wysokości 
dwukrotności oprocentowania poŜyczki, (v) umowy zostały zawarte na okres 3 lat z prawem wcześniejszej spłaty poŜyczki.  

Wierzytelności wynikające z powyŜszych umów poŜyczek zostały przez SPI International Polska sp. z o.o. przeniesione w 
dniu 14 maja 2009 r. na SPI Video sp. z o.o. w drodze umowy przelewu wierzytelności (umowa opisana poniŜej), a następnie 
w drodze cesji w tym samym dniu przeniesione przez SPI Video sp. z o.o. na rzecz Cinephil France S.A.S.  Zobowiązania te 
zostały w całości spłacone przez Emitenta.  

Umowy przelewu wierzytelności z dnia 14 maja 2009 r.  

Umowa przelewu wierzytelności zawarta pomiędzy SPI International Polska sp. z o.o. a SPI Video sp. z o.o. przy udziale 
Emitenta. Na podstawie przedmiotowej umowy SPI International sp. z o.o. przeniosła na rzecz SPI Video sp. z o.o. swoje 
wierzytelności względem Emitenta z tytułu udzielonych poŜyczek w wysokości 1 560 970, 70 zł. Przelew wierzytelności 
został dokonany celem zaspokojenia wierzytelności SPI Video sp. z o.o. wobec SPI International Polska sp. z o.o. z tytułu 
udzielonych poŜyczek.  

Umowa przelewu wierzytelności z dnia 14 maja 2009 r.  

Umowa przelewu wierzytelności zawarta w dniu 14 maja 2009 r. pomiędzy Cinephil France S.A.S. a SPI Video sp. z o.o. 
przy udziale Emitenta. Na podstawie przedmiotowej umowy SPI Video sp. z o.o. przeniosła na rzecz Cinephil France S.A.S. 
swoje wierzytelności względem Emitenta z tytułu udzielonych poŜyczek w wysokości 767 755,82 zł oraz wierzytelności w 
wysokości 1 560 970,70 zł nabyte w drodze umowy cesji od SPI International Polska sp. z o.o. Przelew wierzytelności został 
dokonany celem zaspokojenia wierzytelności Cinephil France S.A.S. wobec SPI Video sp. z o.o. z tytułu opłat licencyjnych. 
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Emitent dokonał całościowej spłaty swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów przelewu wierzytelności wobec 
Cinephil France S.A.S. do dnia 14.07.2010 r.  

Umowa poŜyczki z SPI International, INC. z dnia 20 czerwca 2009 r.  

Umowa poŜyczki pomiędzy SPI International, INC. z siedzibą w Nowym Jorku jako poŜyczkodawcą a Emitentem jako 
poŜyczkobiorcą. Na podstawie przedmiotowej umowy poŜyczkodawca udzielił Emitentowi poŜyczki w wysokości 1 000 000 
USD, której to wypłata następowała ratami. PoŜyczka została udzielona na zakup licencji filmowych. Oprocentowanie 
poŜyczki zostało określone na 4% w skali roku. Odsetki naliczane były od dnia wpływu środków na rachunek poŜyczkobiorcy 
do dnia spłaty włączenie. PoŜyczka została udzielona na okres 2 lata do dnia 19 czerwca 2011 r. PoŜyczkobiorca 
uprawniony był do przedterminowej spłaty. Przeterminowane naleŜności podlegały oprocentowaniu w wysokości 7%. Koszty 
związane z zawarciem umowy, w tym koszty podatkowe obciąŜały poŜyczkobiorcę. Kwota główna poŜyczki, z której 
skorzystał ostatecznie poŜyczkobiorca tj. kwota 599.990 USD została spłacona całkowicie do dnia 18.05.2010 r., natomiast 
odsetki w wysokości 16.651,76 USD zostały całkowicie spłacone do dnia 07.06.2010 r. Na dzień Zatwierdzenia Prospektu 
poŜyczka jest zamknięta.  

 

Umowa kredytu w rachunku bieŜącym z dnia 10 kwietnia 2008 r.  

Umowa kredytu w rachunku bieŜącym zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a Emitentem. Na podstawie 
niniejszej umowy bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieŜącym w wysokości 1 000 000 zł na bieŜące finansowanie 
działalności Emitenta przez okres 1 roku. Na podstawie aneksu nr 1 i nr 2 okres udostępnienia kredytu został przedłuŜony do 
dnia 31 marca 2011 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1 
miesięcznych z kaŜdego dnia. Na podstawie aneksu nr 3 z dnia 20 sierpnia 2010 r. podwyŜszono kwotę kredytu w rachunku 
bieŜącym do kwoty 2 000 000 zł oraz przedłuŜono okres jego dostępności do dnia 31 lipca 2011 r.  

Umowa o udzielenie gwarancji z dnia 22 października 2009 r. Umowa o przeniesienie określonej kwoty na własności banku  

Umowa o udzielenie gwarancji zawarta została pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a Emitentem. Na jej podstawie 
bank udzielił gwarancji zabezpieczającej zobowiązania Emitenta z tytułu umowy najmu lokalu, w którym znajduje się zakład 
główny Emitenta do kwoty 38 500 euro. Udzielona przez bank gwarancja traci waŜność 15 października 2013 r. W związku z 
udzieloną gwarancją pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zawarta została w dniu 22 października 2009 
r. umowa przeniesienia określonej kwoty na własność banku. Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent przeniósł na czas 
określony do dnia 15 listopada 2013 r. kwotę 253 000 zł tytułem zabezpieczenia udzielonej bankowi gwarancji. Kwota 
niniejsza zostanie zwrócona Emitentowi po zapłacie bankowi wszelki naleŜności z tytułu udzielonej gwarancji.  

Umowa o udzielenie gwarancji z dnia 30 czerwca 2010 r. Umowa o przeniesienie określonej kwoty na własności banku  

Umowa o udzielenie gwarancji zawarta została pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a Emitentem. Na jej podstawie 
bank udzielił gwarancji zabezpieczającej zobowiązania Emitenta z tytułu umowy najmu lokalu, w którym znajduje się zakład 
główny Emitenta do kwoty 71 578 zł. Udzielona przez bank gwarancja traci waŜność 31 sierpnia 2012 r. W związku z 
udzieloną gwarancją pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. zawarta została w dniu 30 czerwca 2010 r. 
umowa przeniesienia określonej kwoty na własność banku. Na podstawie przedmiotowej umowy Emitent przeniósł na czas 
określony do dnia 30 września 2012 r. kwotę 72 000 zł tytułem zabezpieczenia udzielonej bankowi gwarancji. Kwota 
niniejsza zostanie zwrócona Emitentowi po zapłacie bankowi wszelki naleŜności z tytułu udzielonej gwarancji.  

Umowa kredytu zaliczka z dnia 20 sierpnia 2010 r. 

Umowa zawarta pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. a Emitentem. Na podstawie przedmiotowej umowy bank 
udzielił Emitentowi odnawialnego limitu do maksymalnej wysokości 2 000 000 zł. Celem kredytu jest finansowanie 
naleŜności z tytułu wystawionych faktur VAT przysługujących Emitentowi od swoich kontrahentów handlowych. Kredyt moŜe 
być wykorzystywany przez Emitenta do dnia 31 lipca 2011 r. Bank zobowiązany jest do przelewania na rachunek bieŜący 
Emitenta 80% kaŜdej zaakceptowanej przez niego faktury wystawionej przez Emitenta na rzecz podmiotów 
zaakceptowanych uprzednio przez bank. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR 1M 
powiększone o 3.5 p.p. marŜy banku. Tytułem zabezpieczenia moŜliwych roszczeń banku z tytułu przedmiotowej umowy, 
Emitent wystawił weksel własny in blanco, udzielił bankowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pienięŜnymi na 
rachunku bieŜącym Emitenta oraz złoŜył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 3 000 000 zł.  
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22.2 Istotne umowy zawierane przez Stopklatka S.A. (spółkę zaleŜną od 
Emitenta) 

PoniŜsze podsumowanie umów zawartych przez spółkę zaleŜną powstało w oparciu o kryterium istotności przyjęte przez 
zarząd Emitenta.  

Umowa poŜyczki z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 1 października 2008 r.  

Umowa zawarta pomiędzy Stopklatka S.A a Internet Wizards Sp. z o.o. Na podstawie przedmiotowej umowy Stopklatka S.A. 
zobowiązała się do udzielania poŜyczek na rzecz Internet Wizards Sp. z o.o. do wysokości 400.000 zł rocznie, a od dnia 1 
października 2008 r. do wysokości 500.000 zł. Spółka Internet Wizards sp. z o.o. jest spółką zaleŜną od Net Internet S.A. 
(poprzedniego większościowego wspólnika Stopklatka S.A.) Umowa określa datę spłaty poŜyczek na dzień 31.12.2011 r. Nie 
mniej na podstawie umowy nabycia akcji z dnia 31 maja 2010 r. zawartej z Emitentem, Net Internet S.A. zobowiązała się 
doprowadzić do spłacenia poŜyczek do dnia 6 grudnia 2010 r.  

Umowa z Media Point Group Sp. z o.o.  

Umowa zawarta w dniu 29 stycznia 2009 r. Jest to umowa barterowa. Dotyczy kampanii reklamowych realizowanych przez 
strony na kwotę 195 720,00 zł plus VAT. Na podstawie aneksu z dnia 21 grudnia 2009 czas trwania umowy uległ 
przedłuŜeniu do dnia 31 marca 2010 r. Umowa została wykonana przez obie strony.  

Umowa z Axel Springer Polska Sp. z o.o.  

Umowa zawarta w dniu 22 listopada 2009 r. Umowa dotyczy barterowej kampanii reklamowej wydania 30 tomów "Złotej 
Kolekcji Hollywood" na kwotę 230 769,20 zł plus VAT. Umowa jest w trakcie realizacji, czas trwania do dnia 31 grudnia 2010 
r.  

Axel Springer Polska Sp. z o.o.  

Umowa zawarta w dniu 5 lutego 2010 r. Umowa dotyczy barterowej kampanii reklamowej wydania 22 tomów Kolekcji 
"Wybrańcy mocy" na kwotę 122 370,00 zł plus VAT. Umowa jest w trakcie realizacji, czas trwania do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Media Point Group Sp. z o.o.  

Umowa zawarta w dniu 10 maja 2010 r. Umowa dotyczy barterowych kampanii reklamowych realizowanych przez strony na 
kwotę 292 750,00 zł plus VAT. Umowa jest w trakcie realizacji, czas trwania do dnia 31 grudnia 2010 r. 

 

Według wiedzy Emitenta brak jest umów (niezawartych w ramach normalnego toku działalności) zawartych przez dowolnego 
członka grupy, które zawierają postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie 
przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla grupy, w dacie dokumentu rejestracyjnego. 

23 INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW 

I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH 

23.1 Informacje o ekspertach 
Emitent w Prospekcie nie zamieszczał oświadczeń ani teŜ raportów osoby określanej jako ekspert. 

23.2 Informacje od osób trzecich 
Dla celów sporządzenia Prospektu zostały wykorzystane dane pochodzące od osób trzecich. Zarząd Emitenta potwierdza, 
ze informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz, Ŝe w stopniu, w jakim jest świadomy oraz w jakim moŜe ocenić na 
podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte Ŝadne fakty, które sprawiłyby, Ŝe 
powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd. 

Źródła informacji od osób trzecich wykorzystanych w Prospekcie zostały wskazane w pkt. 6.6. Części III Prospektu. 
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24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 
W okresie waŜności Prospektu w głównym biurze Emitenta zostały udostępnione do wglądu w formie papierowej 
następujące dokumenty lub ich kopie: 

- statut Emitenta, 

- odpis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, 

- historyczne dane finansowe Emitenta za lata 2007, 2008 i 2009 oraz za okresy śródroczne roku 2010, 

- historyczne dane finansowe Stopklatka S.A. za lata 2008 i 2009 oraz za okresy śródroczne roku 2010, 

- regulaminy organów Emitenta, 

- treść uchwały WZ Emitenta nr 9/9/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 

Z dokumentami udostępnionymi do wglądu moŜna zapoznać się w biurze Emitenta – ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa. 

25 INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2009 r. Emitent nie posiadał pomiotów zaleŜnych. 

Emitent 31 maja 2010 r. podpisał umowę, w wyniku której nabył 584 795 akcji serii A spółki Stopklatka S.A. z siedzibą 
w Szczecinie, a następnie 12 lipca 2010 r. nabył 292 398 akcji serii A spółki Stopklatka S.A., (od 10 lipca 2010 r. zakupione 
akcje posiadają oznaczenie serii A1). Ponadto w wyniku ww. umowy Emitent do dnia 5 grudnia 2010 r. nabyte dalsze 
393 807 akcji serii A1 Stopklatka S.A.  

Od dnia 3 grudnia 2010 r. Emitent posiada 1 271 000 akcji serii A1, uprawniających do 65,21% głosów na WZ Stopklatka 
S.A. z siedzibą w Szczecinie (ul. Tkacka 19-22, 70-556 Szczecin).  

Stopklatka S.A. prowadzi branŜowy portal specjalizujący się w tematyce filmowej, działający pod adresem 
www.stopklatka.pl. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi reklamowe (PKD 73.12.C). Portal Stopklatka.pl 
jest najstarszym filmowym serwisem informacyjnym działającym w Polsce, drugim pod względem oglądalności (źródło: 
„Dokument Informacyjny Stopklatka S.A.” opublikowany 07.07.2010 r.) Spółka otrzymała w 2009 nagrodę Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej w kategorii „Portal internetowy”, a w 2010 portal został uznany przez dziennikarzy za drugi najciekawszy 
portal o tematyce kulturalnej, wg rankingu opublikowanego przez miesięcznik PRESS. 

Akcje serii A2 oraz B spółki Stopklatka S.A. notowane są w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez GPW.  

Na kapitał wyemitowany Stopklatka S.A. składa się 1 949 045 akcji serii A1, A2 i B o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda.  

Na koniec 2009 r. rezerwy na zobowiązania wynosiły 20,2 tys. zł.  

Za rok 2009 obroty Stopklatka S.A. wyniosły 3 571,1 tys. zł, zysk netto 477,7 tys. zł, zaś suma bilansowa 1 577,7 tys. zł. 

Wartość księgowa udziału w Stopklatka S.A. stanowi ponad 10% kapitału i rezerw Emitenta.  

Emitent uiścił pełną kwotę zapłaty za akcje serii A1.  

Stopklatka S.A. nie wypłaciła zysku za rok 2009 z uwagi na przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.  

NaleŜności Emitenta od Stopklatka S.A. wynosiły 29,3 tys. zł, natomiast zobowiązania wynosiły 0,0 tys. zł wg stanu na 30 
września 2010 r.  

Emitent będzie konsolidował sprawozdanie Stopklatka S.A. w rocznym sprawozdaniu skonsolidowanym Emitenta za rok 
2010. 
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY 

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1.1 Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych 
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały przedstawione w pkt. 1 Części III Prospektu. 

1.2 Oświadczenia osób odpowiedzialnych 
Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały zawarte w pkt. 1 Części III 
Prospektu. 

2 CZYNNIKI RYZYKA 
Czynniki ryzyka zostały przedstawione w Części II Prospektu. 

3 PODSTAWOWE INFORMACJE 

3.1 Oświadczenie Emitenta o kapitale obrotowym 
Zarząd Emitenta oświadcza, iŜ poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy Emitenta do uzyskania 
dostępu do środków pienięŜnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich 
zobowiązań, jest wystarczający na pokrycie potrzeb Grupy Emitenta w okresie 12 kolejnych miesięcy od dnia zatwierdzenia 
Prospektu Emisyjnego. 

3.2 Oświadczenie Emitenta o kapitalizacji i zadłuŜeniu 
Tabela: Kapitalizacja i zadłuŜenie Emitenta na dzień 30 listopad 2010* (tys. zł) 

 Tytuł Data 

 ZadłuŜenie krótkoterminowe ogółem 5 705,66 

- Gwarantowane 5 705,66 

- Zabezpieczone** 0,00 

- Niegwarantowane / niezabezpieczone 0,00 

 ZadłuŜenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieŜącej części zadłuŜenia długoterminowego) 458,68 

- Gwarantowane 458,68 

- Zabezpieczone** 0,00 

- Niegwarantowane / niezabezpieczone 0,00 

 Kapitał Własny 21 339,87 

A Kapitał zakładowy 987,00 

B Rezerwa obowiązkowa 0,00 

C Inne rezerwy 0,00 

D Kapitał zapasowy 6 386,91 

E Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 

F Wynik z lat ubiegłych 5 467,13 

G Wynik roku bieŜącego 8 498,80 

 Ogółem 27 504,21 

* dane nie były badane, ani nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta 
** w  przypadku zadłuŜenia zabezpieczonego kaŜdorazowo naleŜy wymienić zabezpieczenia. 
Źródło: Emitent 
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Tabela. ZadłuŜenie netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) na dzień 30 listopada 2010*(tys. zł) 

 Tytuł Data

A Środki pienięŜne 23,34

B Ekwiwalenty środków pienięŜnych (wyszczególnienie) 325,00

w tym lokaty bankowe other night 0,00

 lokata bankowa na okres udzielonych gwarancji bankowych 325,00

C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,00

D Płynność (A)+(B)+(C) 348,34

E BieŜące naleŜności finansowe 0,00

F Krótkoterminowe zadłuŜenie w bankach 828,29

G BieŜąca część zadłuŜenia długoterminowego 0,00

H Inne krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe 0,00

I Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe (F)+(G)+(H) 828,29

J Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (I)-(E)-(D) 479,95

K Długoterminowe kredyty i poŜyczki bankowe 0,00

L Wyemitowane obligacje 0,00

M Inne długoterminowe kredyty i poŜyczki  0,00

N Długoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (K)+(L)+(M) 0,00

O ZadłuŜenie finansowe netto (J)+(N) 479,95

* dane nie były badane, ani nie podlegały przeglądowi biegłego rewidenta 
Źródło: Emitent 

Na zadłuŜenie warunkowe Emitenta w kwocie 325,00  tys. zł składają się: 

- Lokata  w kwocie 253,00 tys. zł, związane z zabezpieczeniem gwarancji bankowej otrzymanej w związku z umową 
najmu lokalu z Netia S.A., 

- lokata w kwocie 72,00 tys. zł, związane z z zabezpieczeniem gwarancji bankowej otrzymanej w związku z umową 
najmu lokalu z Wola Info S.A., 

- weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania środkami pienięŜnymi na rachunku bieŜącym Emitenta 
oraz dobrowolne poddanie się egzekucji do kwoty 3 000,00 tys. zł z tytułu zabezpieczenia moŜliwych roszczeń 
banku z umowy kredytu „zaliczka” z 20 sierpnia 2010 r. 

3.3 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangaŜowanych w emisję lub 
ofertę 

3.3.1 NOBLE Securities S.A. 

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, nie występują osoby fizyczne i prawne zaangaŜowanie w emisję lub ofertę 
poza niŜej wymienionymi: 

1. NOBLE Securities S.A.  

Wysokość wynagrodzenia NOBLE Securities S.A., będącego firmą inwestycyjną, za pośrednictwem której w ramach 
publicznej oferty oferowane są Akcje Serii B, jest częściowo uzaleŜniona od powodzenia Oferty. 

Zakres działań NOBLE Securities S.A. obejmuje: 

• wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem Oferty, 

• doradztwo przy plasowaniu Akcji Serii B, 

• wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii B, 

• wykonanie czynności związanych z rejestracją Akcji i PDA w KDPW, 

• wykonanie czynności wprowadzenia Akcji i PDA do obrotu giełdowego na GPW. 
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Pomiędzy działaniami NOBLE Securities i Emitenta nie występują Ŝadne inne interesy włącznie z konfliktem interesów 
o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

Poza powyŜszymi pomiędzy NOBLE Securities. i Emitentem nie występują Ŝadne inne interesy włącznie z konfliktem 
interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty. 

3.3.2 Art Capital Sp. z o.o. 

Doradca Finansowy – Art Capital Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie – jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności 
o charakterze doradczym przy przygotowaniu części Prospektu, sporządzanego przez Emitenta.  

Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest stałe. 

Pomiędzy działaniami Doradcy Finansowego i Emitenta nie występują Ŝadne konflikty interesów. 

3.3.3 Ślązak, Koroluk, Szarek Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska 

Doradca Prawny – Ślązak, Koroluk, Szarek Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie – jest 
podmiotem odpowiedzialnym za czynności o charakterze doradczym przy przygotowaniu części Prospektu, sporządzanego 
przez Emitenta.  

Wynagrodzenie Doradcy Prawnego jest stałe. 

Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują Ŝadne konflikty interesów. 

3.4 Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pienięŜnych 
Szacunkowe wpływy netto z emisji Akcji Serii B, przy załoŜeniu maksymalnej ceny emisyjnej i po uwzględnieniu 
szacunkowych kosztów emisji w wysokości około 1,66 mln zł wyniosą około 38,34 mln zł. Wpływy z emisji Akcji Serii B 
Emitent przeznaczy na realizację 5 zadań, planowanych na lata 2011-2012. W przypadku, gdyby wpływy z emisji okazały się 
niŜsze od zakładanych lub teŜ z innych powodów nie pokryły planowanych inwestycji, Zarząd Spółki nie wyklucza 
dodatkowego finansowania kapitałem obcym (kredyt lub leasing).  

Środki z emisji Akcji Serii B wykorzystane zostaną na (w kolejności od najwyŜszego priorytetu, w zaleŜności od pozyskanych 
wpływów):  

- utworzenie programu Kino Polska HD – ok. 7,0 – 14,0 mln zł, 

- inwestycje w produkcję programów z rodziny FILMBOX, kwota od 6,0 – 10,84 mln zł, 

- zakup infrastruktury technicznej (urządzeń i programów), kwota od 3,0 – 5,0 mln zł, 

- utworzenie programu Kino Polska muzyka – ok. 2,0 – 3,5 mln zł, 

- produkcja filmowa – ok. 2,0 – 5,0 mln zł. 

Emitent planuje rozpocząć realizację pięciu niezaleŜnych inwestycji niezwłocznie po uzyskaniu środków z emisji.  

Cel 1 - Uruchomienie programu Kino Polska HD – ok. 7,0 – 14,0 mln zł 
Emitent jako nadawca programu Kino Polska, dostrzega zainteresowanie abonentów (widzów) oraz operatorów 
uruchomieniem programu prezentującego dorobek polskiej kinematografii w jakości High Definition (HD). Dzięki 
upowszechnieniu się nowej jakości urządzeń odbiorczych (telewizory, komputery przystosowane do prezentacji obrazu 
w wysokiej rozdzielczości) i przesyłowych coraz więcej abonentów decyduje się na zakup dodatkowych programów lub 
pakietów programów w wersji HD.  
Emitent zamierza utworzyć / uruchomić program Kino Polska HD, wykorzystujący unikatowy i sprawdzony format programu 
Kino Polska, a jednocześnie prezentujący polskie filmy fabularne, dokumentalne, animowane, niezaleŜne czy ulubione, 
kultowe seriale w najlepszej jakości, która odda najwierniej zamiar i wizję ich twórców. W tym celu Emitent przeznaczy część 
środków z emisji na pozyskanie filmów w jakości HD, tj. zakup wysokospecjalistycznej usługi konwersji kopii filmowych do 
kopii w wysokiej rozdzielczości, na bazie posiadanej biblioteki licencji. W zaleŜności od stopnia zuŜycia kopii konwersja 
jednego filmu stanowi wydatek około 100 – 200 tys. zł.  
Emitent otrzymał od operatorów telewizji kablowych i satelitarnych wstępne deklaracje włączenia projektowanego programu 
Kino Polska HD do ich oferty. 
Cel 2 - Inwestycje w licencje filmowe, kwota od 6,0 – 10,84 mln zł 
Emitent w 2009 r. z duŜym sukcesem rozpoczął oferowanie tematycznego programu filmowego FilmBox oraz pakietu 
FilmBox Premium. Pierwszy rok dystrybucji przyniósł dodatkowe 15,4 mln zł wpływów z ww. produktów, a pierwsze półrocze 
2010 r. – 10,8 mln przychodów z tego tytułu (w porównaniu do 8,0 mln w analogicznym okresie 2009 r.). 
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W programach z rodziny FilmBox róŜnego rodzaju filmy pokazywane są 24 godziny na dobę, w systemie premier i powtórek. 
Program FilmBox oferowany jest przez operatorów telewizji kablowej i satelitarnej w pakietach o umiarkowanych cenach, 
natomiast FilmBox Premium oferowany jest za dodatkową opłatą jako „opcja”, „pakiet dodatkowy” itp. Spośród programów 
o charakterze filmowym w ten sposób oferowane są oprócz rodziny FilmBox tylko programy z rodziny Canal + oraz HBO. 
Programy typu premium przyciągają abonentów, prezentując tytuły filmów bardziej atrakcyjne niŜ programy typu 
podstawowego.  
Emitent, bazując na wieloletnim doświadczeniu w dystrybuowaniu licencji filmowych na róŜnych polach emisji, zamierza 
kupić od licencjodawców zagranicznych szereg atrakcyjnych licencji na nowe treści programowe, które następnie zaoferuje 
właścicielom koncesji na poszczególne programy FilmBox. Premierowe tytułu (filmy, seriale) z segmentu premium 
(o najwyŜszej sile przyciągania widzów) podniosą atrakcyjność rodziny FilmBox, a szczególnie pakietu FilmBox Premium. 
Pozwoli to skuteczniej konkurować z innymi, nieustannie zmieniającym się programami o zainteresowanie abonentów 
telewizji płatnych, a w dalszej perspektywie pozwoli to Emitentowi zwiększyć rentowność dystrybucji pakietu FilmBox 
Premium. 
Cel 3 - Inwestycje w infrastrukturę techniczną (urządzenia i oprogramowanie), kwota od 3,0 – 5,0 mln zł  
Emitent zamierza przeznaczyć część środków z emisji Akcji Serii B na rozbudowę własnego zaplecza produkcyjnego na 
potrzeby programów z rodziny FilmBox, a takŜe Kino Polska i nowotworzonych programów.  
NajwaŜniejsza inwestycja w tym zakresie polegała będzie na utworzeniu archiwum długoterminowego, szybkodostępowego, 
jednego dla wszystkich zasobów Emitenta (filmów, programów autorskich, zwiastunów, innych elementów autopromocji itd.), 
w miejsce istniejących obecnie wielu archiwów. Centralne archiwum przyspieszy pracę nad produkcją programu 
telewizyjnego, wyeliminuje część pracy ludzkiej, zmniejszy ilość duplikatów, a zwiększy bezpieczeństwo zasobów Emitenta 
i wydajność pracy. 
Emitent zamierza takŜe stworzyć system monitoringu, który umoŜliwi szybkie reagowanie na zakłócenia jakości nadawanego 
sygnału, a takŜe wprowadzić automatyzację kontroli jakości oraz automatyzację renowacji materiałów emisyjnych.  
Ponadto Emitent zamierza unowocześnić i rozbudować systemy emisyjne programów Filmbox, a takŜe rozbudować 
macierze produkcyjne w sieci i poszerzyć istniejącą sieć światłowodową (sieć doprowadzająca do węzła emisyjnego).  
Cel 4 - Program Kino Polska Muzyka – ok. 2,0 – 3,5 mln zł  
Emitent zamierza uruchomić nowy program telewizyjny o profilu muzycznym, który prezentował będzie historię polskiej 
muzyki rozrywkowej, począwszy od okresu przypadającego na uzyskanie przez Polskę niepodległości do współczesnych lat. 
Program oparty będzie na formule dobrze przyjętej i sprawdzonej dla Kino Polska – sentymentu do lat minionych. Emitent 
dokonał rozpoznania rynku w tym zakresie. W ocenie Zarządu Emitenta program Kino Polska Muzyka ma duŜe szanse na 
szeroką dystrybucję wśród operatorów telewizji kablowych i satelitarnych.  
Cel 5 - Produkcja filmowa – ok. 2,0 – 5,0 mln zł. 
Środki z tej transzy przeznaczone zostaną na realizację produkcji filmowych, w których Emitent uczestniczyć będzie jako 
koproducent, nabywając doŜywotnie licencje telewizyjne do wyprodukowanych tytułów. Emitent uczestniczył juŜ w takich 
projektach, które zostały bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Emitent zrealizował za kwotę 188,5 tys. zł 
krótkometraŜowy film fabularny Hanoi – Warszawa, wg scenariusza Katarzyny Klimkiewicz, która wygrała konkurs 
scenariuszowy Emitenta „Młode kadry” w roku 2008. Film otrzymał Nagrodę Specjalną Jury w Konkursie Młodego Kina na 
34. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (2009 rok) oraz zyskał nominację do Nagród Europejskiej Akademii 
Filmowej w 2010 r. Emitent współfinansował (współfinansuje) produkcję filmów animowanych dla dzieci i dorosłych, 
realizowanych przez Studio Miniatur Filmowych oraz filmu Prosta historia o miłości w reŜyserii Arkadiusza Jakubika, 
a w latach wcześniejszych Emitent uczestniczył w produkcji filmów Jasne błękitne okna w reŜyserii Bogusława Lindy oraz 
Rozmowy nocą w reŜyserii Macieja śaka. Działalność w zakresie produkcji filmowej umocni pozycję Emitenta w branŜy, 
ułatwiając nabywanie atrakcyjnych licencji do nowych produkcji innych producentów.  
 

Emitent nie przewiduje zmiany celów emisji. Szacowane wpływy z emisji w ocenie Zarządu powinny być wystarczające dla 
realizacji zamierzonych inwestycji. W przypadku, gdyby Emitent pozyskał mniejsze środki, niŜ planowane, wpływy z emisji 
będą wydatkowane według kolejności przedstawionej powyŜej, a ponadto realizacja ww. celów emisji moŜe być dodatkowo 
sfinansowana z innych środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych. Jednocześnie Zarząd Emitenta zastrzega sobie 
moŜliwość realizacji ww. zadań w kwotach innych niŜ szacowane lub całkowitej rezygnacji z niektórych z nich, w 
szczególności w przypadku gdyby spółka otrzymała moŜliwość uczestnictwa z jednym ze swoich kanałów w budowie 
naziemnej telewizji cyfrowej DTT w Polsce. Informacja o ewentualnej zmianie celów emisji zostanie przekazana do 
publicznej wiadomości niezwłocznie po powzięciu decyzji w tym zakresie, w formie Aneksu lub w formie raportu bieŜącego, 
w zaleŜności od daty dopuszczenia Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym. 

Wpływy z emisji Akcji Serii B nie będą wykorzystywane do nabycia aktywów w sposób inny niŜ w toku normalnej działalności 
gospodarczej, nie posłuŜą do sfinansowania przejęć innych przedsiębiorstw ani teŜ do uregulowania, zredukowania lub 
całkowitej spłaty zadłuŜenia. 

Emitent nie podjął wiąŜących zobowiązań co do inwestycji przedstawionych powyŜej.  
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Strategia Kino Polska TV S.A. 

Podstawowym zadaniem Emitenta jest zwiększyć zasięg i obszar nadawania oraz czas, jaki widzowie spędzają na oglądaniu 
programów Emitenta (co przełoŜy się bezpośrednio na przychody ze sprzedaŜy czasu reklamowego), zdywersyfikować 
strukturę przychodów, aby uniezaleŜnić się od przemian zachodzących na rynku telewizyjnym oraz zwiększyć obecność na 
rynku nowych technologii (w internecie i w obszarze dostarczania treści na urządzenia mobilne) tak, aby wyprzedzić 
nadchodzące trendy w konsumpcji audiowizualnej rozrywki. 

W ramach Kino Polska Emitent planuje w dalszym ciągu budować na bazie nostalgii kolejne programy tematyczne i miejsca 
w przestrzeni internetowej, wokół których stworzy społeczność o podobnych gustach i oczekiwaniach. Emitent planuje 
stworzyć międzynarodowe wersje programu i walczyć o pozycję numer 1 wśród najlepszych programów filmowych oraz za 
pomocą formatu Kino Polska otwierać podobne programy lokalne w krajach byłego bloku socjalistycznego. 

Emitent zamierza zdywersyfikować przychody tak, aby większa ich część pochodziła bezpośrednio od końcowego odbiorcy, 
a nie od dystrybutorów (operatorów). Inwestycje Emitenta będą skoncentrowane na najszybciej obecnie rozwijających się 
polach rynku audiowizualnego – internecie, VOD i obszarze płatnej telewizji. Jednocześnie Emitent w dalszym ciągu będzie 
budować swoją filmotekę, zarówno przez zakupy licencji, jak teŜ produkcje i koprodukcje lokalne i międzynarodowe. 
Intensyfikacja działań na styku telewizji i internetu powinna zdaniem Zarządu doprowadzić do znaczącego powiększenia 
grupy ostatecznych odbiorców, będących w stałym kontakcie z programami Emitenta. 

Emitent pragnie stać się czołowym graczem na rynku płatnej telewizji tematycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wg 
szacunków Zarządu prognozowany na najbliŜsze 5 lat wzrost rynku płatnej telewizji wyniesie tutaj w ujęciu realnym ponad 
50%. Największymi beneficjantami tego wzrostu mają być Polska i Rosja. Szacuje się, Ŝe do 2014 roku na terenie Polski i 
Rosji generowane będzie około 50% przychodów osiąganych przez branŜę telewizyjną całego regionu.  

Emitent zamierza skoncentrować działania na jak najefektywniejszym wykorzystaniu potencjału wzrostu rynku telewizyjnego 
w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Emitent juŜ rozpoczął poszerzanie oferty programowej (dystrybucja) na terenie 
Polski, a takŜe rozpoczął produkcję wersji programów na rynki ościenne. 

Emitent jest producentem, nadawcą i dystrybutorem programu telewizyjnego Kino Polska, od 2009 r. producentem 
i dystrybutorem programu FilmBox i pakietu FilmBox Premium na terenie Polski, a od 2010 r. producentem programów 
FilmBox na teren Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier (programy FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox HD oraz FilmBox Family). 

Program telewizyjny Kino Polska, odwołujący się do wieloletniego dorobku polskiej kinematografii dla wszystkich grup 
wiekowych, pozostaje głównym produktem Emitenta. Unikatowa formuła programu plasuje go na najwyŜszych pozycjach w 
rankingach oglądalności kanałów tematycznych w Polsce. Emitent zamierza rozwijać sprawdzony format tego programu 
poprzez wprowadzenie wersji w zyskującym na popularności standardzie wysokiej rozdzielczości (Kino Polska HD) oraz 
wersji muzycznej (Kino Polska Muzyka).  

Linia strategii programowej dla programu Kino Polska HD nie będzie zasadniczo odbiegać od efektywnej linii programu 
podstawowego. Programy w jakości HD powoli stają się standardem szybko rozwijającego się rynku telewizyjnego. Kino 
Polska HD będzie stacją, której zawartość zbudowana będzie na bazie filmów w najwyŜszej jakości technicznej. Katalog 
filmów / programów będzie systematycznie poszerzany. Podobnie jak w przypadku Kino Polska, układ programów, tzw. 
ramówka Kino Polska HD będzie równieŜ zawierała pasma tematyczne, np. cykle poświęcone reŜyserom, aktorom, pasma 
dedykowane dzieciom itp. Sprawdzone, lubiane przez widzów oraz odnoszące sukcesy bloki programowe Kino Polska 
znajdą się równieŜ w ramówce nowego programu. Kino Polska HD będzie pierwszym polskim programem z polskim filmami 
i programami w jakości HD. OdświeŜaniu poddawane stopniowo będą wszystkie produkcje prezentowane w Kino Polska, 
począwszy od tych, które cieszą się największą popularnością wśród widzów. Wprowadzając zawartość w jakości High 
Definition nowy program doskonale wpisze się w misję propagowania i promowania polskiej kultury, a w szczególności 
polskiej kinematografii oraz stanie się jednym z najnowocześniejszych kanałów, podąŜającym za trendami na rynku 
telewizyjnym.  

Emitent planuje takŜe uruchomienie programu muzycznego Kino Polska Muzyka, który prezentował będzie historię polskiej 
muzyki rozrywkowej, począwszy od okresu przypadającego na uzyskanie przez Polskę niepodległości do współczesnych lat. 
Oparty będzie na dobrze przyjętej i sprawdzonej w przypadku głównego programu formule – sentymentu do lat minionych. 
Jego ramówka oparta będzie o pasma muzyczne: Klasyka polskiej muzyki, Muzyka Iluzjonu – muzyka filmowa starego kina, 
Muzyka współczesna oraz Polska muzyka filmowa.  

Poszerzając ofertę programowa opartą o dorobek polskich twórców, jednocześnie Emitent zamierza zintensyfikować rozwój 
sieci dystrybucji oraz produkcji programów z rodziny Filmbox na teren Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Emitent w 2009 r. z duŜym sukcesem rozpoczął oferowanie tematycznego programu filmowego FilmBox oraz pakietu 
FilmBox Premium. Emitent skoncentrował się na szerokiej dystrybucji wśród Operatorów programu podstawowego FilmBox, 
który jest dla Emitenta wizytówką i motorem promocji programów z rodziny FilmBox z wyŜszego segmentu. Pakiet FilmBox 
Premium zawiera m.in. program w wersji wysokiej rozdzielczości FilmBox HD oraz program rodzinny, bazujący na wysokiej 
popularności odrębnej oferty telewizyjnej skierowanej do dzieci i do młodzieŜy, FilmBox Family. Pierwszy rok dystrybucji 
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przyniósł dodatkowe 15,4 mln zł wpływów z ww. produktów, a pierwsze półrocze 2010 r. – 10,8 mln przychodów z tego tytułu 
(w porównaniu do 8,0 mln w analogicznym okresie 2009 r.).  

Programy z rodziny Filmbox emitują filmy 24 godziny na dobę. Filmy emitowane są w systemie powtórkowym, (kaŜdy film 
kilka razy w miesiącu) co umoŜliwia widzowi obejrzenie konkretnego tytułu w dogodnym dla siebie terminie, o róŜnych 
porach dnia w danym miesiącu (z uwzględnieniem kategorii wiekowej dopuszczalnej dla danej pory dnia). Pasma i stałe bloki 
programowe pozwalają widzowi oglądać filmy z ulubionego gatunku (seriale, filmy akcji, obyczajowe itp.) o znanej porze 
w wybrany dzień tygodnia. Filmy premierowe są emitowane w soboty i niedziele (w polskiej wersji językowej, w pozostałych 
krajach – tylko w niedziele).  

W roku 2010 Emitent podpisał umowy na reemisję programów z rodziny FilmBox m.in. z ITI (platforma n), UPC i Polsatem 
Cyfrowym, co poszerza bazę do dystrybucji pakietów typu premium. Emitent współpracuje z ośrodkami Call Center duŜych 
operatorów telewizji kablowych i satelitarnych w celu upowszechnienia wiedzy o swych produktach i wsparcia ich dystrybucji. 
Emitent planuje wdroŜyć zróŜnicowane programy motywacyjne połączone ze szkoleniami dla swych partnerów biznesowych 
(Operatorów). Do końca roku 2011 Emitent planuje podpisanie około stu nowych umów na produkty z rodziny Filmbox 
z Operatorami.  

Dla wsparcia sprzedaŜy Emitent planuje podjęcie własnych działań marketingowych, kierowanych do istniejących oraz do 
potencjalnych widzów z danego regionu, a takŜe zaangaŜowanie się w akcje promocyjne organizowane przez operatorów 
telewizji kablowych i satelitarnych platform cyfrowych.  

Zasięg techniczny programu Filmbox na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosił ok. 4 mln abonentów, natomiast do pakietu 
programów Filmbox Premiumposiadało dostęp ok. 500 tys. abonentów. Emitent na bieŜąco analizuje nowe moŜliwości 
dystrybucji (powstawanie nowych Operatorów, kształtowanie się oferty pakietów programowych u Operatorów, zmiany 
związane z cyfryzacją, rozwój oferowania treści w internecie itd.), dąŜąc do zwiększenia zasięgu i rentowności swojej oferty. 

Emitent zamierza przeprowadzić kampanie, obejmujące m.in. budowanie wizerunku programów FilmBox jako programów 
z najlepszą filmową ofertą programową, regularną obecność programów FilmBox w mediach, dostępnych dla potencjalnych 
widzów, kampanie barterowe, wspieranie festiwali filmowych lub imprez okolicznościowych tematycznie zbliŜonych do oferty 
FilmBox. Emitent zamierza takŜe poszerzyć płatną promocję programów z pakietu FilmBox Premium na antenie Kino Polska. 

Emitent rozpoczął produkcję kolejnych programów z rodziny FilmBox z segmentu premium: Fightbox – poświęcony szeroko 
rozumianymi sztukami walki, Fashionbox – temtyka mody oraz Actionbox – nastawiony na filmy akcji. Emitent przygotowuje 
się do dystrybucji tych programów na terenie Polski (negocjowane są umowy zapewniające techniczną dostępność sygnału). 

W najbliŜszym czasie uruchomiona zostanie produkcja: Docubox – programu z filmami dokumentalnymi, o róŜnorodnej 
tematyce oraz Starbox – programu przeznaczonego na kraje rosyjskojęzyczne. Emitent zakłada, Ŝe programy te będą 
dystrybuowane głównie poza rynkiem polskim, a w Polsce będą uzupełniać i wspomagać sprzedaŜ programów typu 
premium.  

W segmencie Premium największymi konkurentami Emitenta na rynku polskim są rodziny kanałów HBO i Canal+.  

Emitent planuje szereg inwestycji w zaplecze techniczne tak dynamicznie rozbudowywanej oferty tematycznych programów 
telewizyjnych. Planuje się rozbudowę systemów emisyjnych programów Filmbox, wprowadzenie zaawansowanej grafiki 
ekranowej - programowalnej w ramówkach oraz „na Ŝywo”. Zaawansowana grafika wykorzystywana będzie do zwiększenia 
interaktywności programu, przy organizowanych konkursach, „newsach”, zapowiedziach i autopromocji. Dla części 
programów umoŜliwi to rezygnację z wcześniej stosowanej techniki uzyskiwania oprawy graficznej i obniŜy koszty pracy. 
Planowane jest równieŜ wprowadzenie automatyzacji kontroli jakości i automatyzacji renowacji, poprzez zakup wysokiej 
jakości urządzenia do automatycznej renowacji plików. WdroŜona zostanie automatyczna redukcja uszkodzeń obrazu w 
czasie rzeczywistym. Rozbudowane zostaną macierze produkcyjne w sieci oraz zakupione serwery. Stworzone zostaną 
automatyczne stanowiska monitoringu, śledzące parametry obrazu większej ilości programów telewizyjnych jednocześnie. 
Planowana jest równieŜ rozbudowa istniejącej światłowodowej sieci produkcyjnej o kolejne stanowiska montaŜowe 
i stworzenie szybko dostępowego archiwum. 

Emitent będzie równieŜ aktywnie uczestniczyć w waŜnych produkcjach filmowych w Polsce, czego próby podejmował juŜ z 
sukcesem w przeszłości. W zamian za finansowe zaangaŜowanie się w projekty, Spółka będzie chciała zapewnić sobie do 
nich prawa telewizyjne.  

Emitent jest docelowo większościowym akcjonariuszem spółki Stopklatka S.A., prowadzącej specjalistyczny, szeroko 
rozpoznawany i nagradzany filmowy portal informacyjny Stopklatka.pl. W tym obszarze planowana jest ścisła współpraca 
obu firm przy poszerzeniu formatu portalu o obszar społecznościowo – rozrywkowy i budowie tzw. społeczności, skupionej 
wokół portalu. RozwaŜane jest głębsze wejście portalu w tematykę polskiego kina w oparciu o synergie z Emitentem oraz 
wprowadzenie nowych usług, w tym wdroŜenie usług wideo na Ŝyczenie (VoD). 
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4 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB 

DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 

4.1 Podstawowe dane dotyczące akcji oferowanych lub dopuszczanych do 
obrotu 

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: 

- publiczną ofertą 4 000 000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda; 

- zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych tj. na 
rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niŜ 4 000 000 Akcji Serii B oraz nie 
więcej niŜ 4 000 000 Praw do Akcji Serii B; 

- zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych tj. na 
rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9 870 000 Akcji Serii A. 

4.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone akcje 
Akcje Serii A powstały w wyniku przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta, Kino Polska TV sp. z o.o. w spółkę 
akcyjną. Podstawą prawną przekształcenia jest art. 551 i następne KSH. Akcje Serii B powstały w wyniku uchwały 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyŜszeniu kapitału zakładowego z dnia 25 października 2010 r. Zgodnie z art. 
431 § 1 KSH, w związku z art. 430 § 1 KSH podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta wymaga uchwały walnego 
zgromadzenia. Uchwała taka, na mocy art. 415 KSH, dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych 
głosów oddanych. Zgodnie z art. 431 § 4 KSH uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego nie moŜe być zgłoszona do 
sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących 
przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów 
Ustawy o Ofercie - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo 
memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równowaŜności informacji zawartych w memorandum informacyjnym 
z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niŜ po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału 
akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie 
równowaŜności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym 
nie mogą zostać złoŜone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego.  

Przedmiotem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu będą równieŜ prawa do akcji serii B, które na podstawie art. 3 ust. 1 
lit. a) Ustawy o Obrocie uznane są za papiery wartościowe.  

4.3 Informacje na temat rodzaju i formy akcji oferowanych lub 
dopuszczanych 

Akcje Serii B będące przedmiotem Oferty Publicznej i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz 
Akcje Serii A będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są akcjami zwykłymi na 
okaziciela. 

Akcje Serii A, Serii B oraz Prawa do Akcji Serii B będą miały formę zdematerializowaną. 

Czynności w zakresie rejestracji Akcji prowadzone będą przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 
przy ul. KsiąŜęcej 4. 

4.4 Waluta emitowanych akcji 
Walutą Akcji Serii A i Akcji Serii B jest złoty polski.  

4.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych 
z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw 

Prawa związane z akcjami Emitenta określa KSH, statut Emitenta, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa 
o Ofercie Publicznej oraz inne przepisy prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji uwzględniających 
indywidualną sytuację zainteresowanego naleŜy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług 
doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego. 
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Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Emitenta 

Prawo do dywidendy – akcjonariuszowi przysługuje udział w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela 
się w stosunku do liczby akcji (art. 347 KSH). Statut nie przewiduje Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, 
Ŝe na kaŜdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są 
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zwyczajne walne zgromadzenie 
spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty. Dzień dywidendy moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia 
uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia (art. 348 § 3 KSH). Ustalając dzień dywidendy walne 
zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów 
Wartościowych (§124 i następne Szczegółowych zasad działania KDPW z dnia 13 lipca 2010 r.). Emitent jest zobowiązany 
poinformować Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz 
o terminie dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niŜ 10 dni przed dniem dywidendy 
uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty moŜe przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu 
dywidendy. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazuje powyŜsze informacje wszystkim uczestnikom 
bezpośrednim. Uczestnicy bezpośredni ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących 
się na prowadzonych przez nich rachunkach oraz przesyłają do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych informacje o: 

1) wysokości środków pienięŜnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; 
określenie wysokości tych środków powinno nastąpić z uwzględnieniem obowiązków uczestnika wynikających 
z wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dywidend;  
2) łączną kwotę naleŜnego podatku dochodowego od osób prawnych (krajowych i zagranicznych), który powinien zostać 
pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika;  

3) liczbę rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku określonego w pkt 2, 
którym przysługuje prawo do wypłacanej dywidendy. 

Po sprawdzeniu zgodności informacji uzyskanych od uczestników zaangaŜowanych w obsługę wypłaty dywidendy, ze 
stanami kont prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
wzywa Emitenta do wniesienia środków pienięŜnych przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy. 

W dniu wypłaty do godz. 11.30 Emitent obowiązany jest pozostawić do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy. W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu 
zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie staje się wymagalne z dniem 
wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie 
określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.  

W przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, co do których powstaje obowiązek 
podatkowy od przychodów z dywidend zasady poboru podatku określone są w punkcie 4.11 Dokumentu Ofertowego 
Prospektu.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć 
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za 
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Z akcjami Emitenta nie jest związane inne od 
wskazanego powyŜej prawa do dywidendy prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności statut Emitenta nie 
przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach spółki w postaci wydania imiennych świadectw załoŜycielskich, w celu 
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki lub świadectw uŜytkowych wydanych w zamian za akcje 
umorzone. Obowiązujące w Polsce prawo nie wprowadza innych regulacji dotyczących stopy dywidendy lub sposobu jej 
wyliczenia, częstotliwości oraz kumulatywnego lub niekumulatywnego charakteru wypłat. 

Prawo poboru – akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa objecia nowych akcji w stosunku do liczby posiadnych 
przez niego akcji. Na warunkach określonych w art. 433 KSH akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w 
całości lub części w interesie spółki w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru 
moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia 
walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowana cenę 
emisyjna akcji bądź sposób jej ustalenia. Uchwała o pozbawieniu prawa poboru podjęta zostaje większością 4/5 głosów. 
Przepisów o konieczności uzyskania większości 4/5 głosów nie stosuje się, (i) gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego, stanowi Ŝe nowe akcje maja być objęte w całości przez instytucje finansową (subemitenta), z obowiązkiem 
oferowania ich następnie akcjonariuszom w celu umoŜliwienia wykonywania im prawa poboru na warunkach określonych w 
uchwale oraz (ii) gdy uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta, w przypadku gdy akcjonariusze, 
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którym słuŜy prawo poboru nie obejmują części lub całości akcji. Objęcia akcji przez subemitenta nastąpić moŜe jedynie za 
wkłady pienięŜne. Zawarcie umowy wskazanej powyŜej z subemitentem wymaga zgody walnego zgromadzenia. Walne 
zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek zarządu zaopiniowany przez radę nadzorczą. Statut lub uchwała walnego 
zgromadzenia moŜe przewidywać przekazanie tej kompetencji radzie nadzorczej.  

Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między 
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez kaŜdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Emitenta nie przewiduje 
Ŝadnego uprzywilejowania w tym zakresie. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli nie moŜe nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji 
i wezwaniu wierzycieli.  

Prawo do obciąŜania posiadanych akcji zastawem lub uŜytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot 
uprawniony zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi 
(art. 340 § 3 KSH). 

Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje Ŝadnych ograniczeń w tym zakresie. Zgodnie z art. 
4064 KSH akcjonariusz spółki publicznej moŜe przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. 

Prawo do zamiany akcji. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie moŜe być dokonana na Ŝądanie 
akcjonariusza, jeŜeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. (art. 334 § 2 KSH). Statut Emitenta nie zawiera regulacji 
odmiennych w tym zakresie.  

Akcje Spółki mogą zostać umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia (z zastrzeŜeniem art. 363 
§ 5 KSH) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Nabycie akcji własnych przez spółkę w celu 
umorzenia nie wymaga zgody walnego zgromadzenia, z zastrzeŜeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, 
a jedynie zgody Rady Nadzorczej. 

 

Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 

Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu 
(art. 411 § 1 KSH), przy czym prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu) (art. 4061 KSH). KaŜdej akcji przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu (art. 411 KSH). 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, 
maja prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeŜeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeŜeli 
dokumenty akcji zostaną złoŜone w spółce nie później niŜ w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą 
odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji moŜe być złoŜone zaświadczenie wydane na dowód złoŜenia akcji 
u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego 
zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iŜ dokumenty akcji nie będą wydane 
przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu (art. 406 §2 KSH). 

Na Ŝądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niŜ po 
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niŜ w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 KSH – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub 
uŜytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot, prawo głosu 
z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.  

Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Nie moŜna ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie 
z zasadą swobodnego głosowania akcjonariusza, akcjonariusz moŜe głosować odmiennie z kaŜdej z posiadanych akcji. 
Pełnomocnik moŜe reprezentować więcej niŜ jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji kaŜdego akcjonariusza. 
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niŜ jednym rachunku papierów wartościowych moŜe 
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na kaŜdym rachunku. Pełnomocnictwo do 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub 
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w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie moŜe być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy 
czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. 

Prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złoŜenia wniosku 
o umieszczenie w porządku obrad tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia poszczególnych spraw. Zgodnie 
z art. 400 § 1 KSH prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera postanowień odmiennych. śądanie takie z jego uzasadnieniem, powinno zostać 
złoŜone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 KSH). 

Prawo do złoŜenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego walnego 
zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą Ŝądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego walnego zgromadzenia. śądanie powinno zostać 
zgłoszone zarządowi nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać 
złoŜone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). 

Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów 
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał 
na stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH). 

Prawo do zgłaszania podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad. Prawo to przysługuje kaŜdemu akcjonariuszowi (art. 401 § 5 KSH). 

Prawo do Ŝądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, 
reprezentujących co 1/5 część kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze walne 
zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób wyboru rady nadzorczej. 

Prawo do zaskarŜania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH. Stosownie do 
postanowień art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem lub dobrymi obyczajami i godząca 
w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza moŜe być zaskarŜona w drodze wytoczonego przeciwko 
spółce powództwa o uchylenie uchwały.  

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje: 

  1)   zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

  2)   akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zaŜądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg 
głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 

  3)   akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 

  4)   akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego 
zgromadzenia lub teŜ powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wynosi miesiąc od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niŜ w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). 

W sytuacji, kiedy uchwała jest sprzeczna z przepisami ustawy, moŜe zostać zaskarŜona w trybie art. 425 KSH, w drodze 
powództwa o stwierdzenie niewaŜności uchwały wytoczonego przeciwko spółce. Prawo zaskarŜenia uchwały przysługuje 
tym samym osobom wykazanym powyŜej. Termin do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia 
spółki publicznej wynosi trzydzieści dni od jej ogłoszenia, jednakŜe nie później niŜ w terminie roku od dnia podjęcia uchwały. 

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje 
zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz do 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH). 

Prawo do Ŝądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej i opinii biegłego rewidenta. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności 
spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są 
wydawane akcjonariuszom na ich Ŝądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

Prawo do przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy. Akcjonariusz moŜe przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu 
zarządu oraz Ŝądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz moŜe równieŜ 
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Ŝądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być 
wysłana (art. 407 § 11 KSH). 

Prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Akcjonariusz ma prawo Ŝądać 
wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 
407 § 2 KSH). 

Prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 
komisję, złoŜoną z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złoŜyć akcjonariusze, posiadający 1/10 kapitału 
zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji 
(art. 410 § 2 KSH). 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał 
KaŜdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych 
przez zarząd odpisów (art. 421 § 2 KSH). 

Prawo do uzyskania informacji o spółce. W zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie 
z art. 428 KSH, podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego 
Ŝądanie informacji dotyczących spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, 
któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do 
protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 KSH). 

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 
KSH. JeŜeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu 
wyrządzającego szkodę, kaŜdy akcjonariusz lub osoba, której słuŜy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, 
moŜe wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz Ŝądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, 
o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz 
w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Prawo to 
przysługuje kaŜdemu akcjonariuszowi (art. 341 § 7 KSH). 

Prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona 
w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem 
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŜności ustał. Akcjonariusz moŜe Ŝądać równieŜ ujawnienia liczby 
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik 
lub na podstawie porozumień z innymi osobami. śądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone na 
piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

Prawo do Ŝądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem 
spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie 
podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu Ŝądać zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub Ŝądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 
najbliŜszego walnego zgromadzenia. JeŜeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo 
podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego 
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały (art. 85 
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Postanowienia w sprawie zmiany akcji 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie moŜe być dokonana na Ŝądanie akcjonariusza, jeŜeli ustawa 
lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Statut Emitenta nie zawiera regulacji odmiennych w tym zakresie. 
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4.6 Podstawa prawna emisji akcji 
Akcje Serii B Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 9/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
z dnia 25 października 2010 r. w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru oraz zmiany statutu. Uchwała została podjęta w następującym brzmieniu:  

 

"Uchwała nr 9/9/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna 

z dnia 25 października 2010 r. w sprawie  

podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B 

oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji 

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w szczególności na podstawie art. 405 § 1, art. 334 § 1, art. 430 § 1 i § 
5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1 i § 4, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych 
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), uchwala co następuje:  

§ 1 

1.      PodwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niŜszą niŜ 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyŜszą niŜ 

400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niŜ 1 (słownie: jedna) i nie więcej niŜ 

4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) kaŜda ["Akcje Serii B"]. 

2.      Na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych upowaŜnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o 
jaką kapitał zakładowy ma być podwyŜszony, przy czym tak określona suma nie moŜe być wyŜsza niŜ określona w ust. 
1 suma maksymalna podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B.  

3.      Akcje Serii B są  akcjami zwykłymi na okaziciela.  

4.      Akcjom Serii B nie będą przyznane szczególne uprawnienia.  

5.      Akcje Serii B mogą być opłacane wyłącznie wkładami pienięŜnymi.  

6.      Akcje Serii  B będą uczestniczyć w zysku za rok obrotowy, od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami: 

a)  w przypadku, gdy Akcje Serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu 
dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku 
obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów 
wartościowych, 

b)  w przypadku, gdy Akcje Serii B zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, 
akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały 
zapisane na rachunku papierów wartościowych.  

7.      Akcje Serii B zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, na podstawie prospektu emisyjnego, który zostanie 
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) ["Ustawa o Ofercie"].  

8.      UpowaŜnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej oraz 
podwyŜszeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B, w tym:  

a)         określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii B stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie, 

b)         oznaczenia przedziału ceny emisyjnej na podstawie rekomendacji Oferującego, przy uwzględnieniu wyceny 
akcji spółek o podobnym profilu działalności, notowanych na rynku regulowanym, jak równieŜ celów emisyjnych 
Spółki, maksymalnej ceny emisyjnej oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii B z zastrzeŜeniem, iŜ cena 
emisyjna Akcji Serii B zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu wśród 
inwestorów (sposób ustalenia ceny emisyjnej),  

c)         określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B, -  
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d)         zawarcia umów z podmiotami upowaŜnionymi do przyjmowania zapisów, jak równieŜ umów w celu 
zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Serii B, w tym umowy (umów) o subemisję inwestycyjną lub subemisję 
usługową,  

e)         dokonania przydziału Akcji Serii B,  

f)          wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.  

9.      UpowaŜnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii B, w tym między 
innymi: 

a)         ewentualnego dokonania podziału emisji Akcji Serii B na transze oraz dokonywania ewentualnych przesunięć 
między transzami Akcji Serii B w zakresie w jakim Zarząd Spółki uzna to za stosowne,  

b)         określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii B, w tym ustalenia osób uprawnionych do 
składania zapisów na Akcje Serii B, jak równieŜ zasad płatności za Akcje Serii B,  

c)         określenia zasad przydziału Akcji Serii B, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych 
dotyczących subskrypcji akcji.  

10. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej Uchwały i od przeprowadzenia 
oferty publicznej Akcji Serii B albo o jej zawieszeniu w kaŜdym czasie, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe odstąpienie od 
przeprowadzenia oferty albo jej zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z 
waŜnych powodów.  

11. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru 
Akcji Serii B w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia 
akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B oraz wskazany w ust. 8 pkt b powyŜej sposób ustalenia ceny emisyjnej tych 
akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii, która zostaje dołączona do protokołu 
sporządzonego przez notariusza.  

§ 2 

1.      Przy uwzględnieniu zmiany Statutu Spółki zarejestrowanej przez sąd rejestrowy na podstawie Uchwały nr 2/9/2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2010 r. w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu 
Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna (Rep. A Nr 8650/2010) oraz w związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii B zmienia się Statut Spółki w ten sposób, Ŝe § 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niŜ 987.000,10 zł (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych i 
dziesięć groszy) i nie więcej niŜ 1.387.000,00 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niŜ 9.870.001 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy 
jeden) i nie więcej niŜ 13.870.000 (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w 
tym:  

a/ 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 
009.870.000,  

b/nie mniej niŜ 1 (jedna) i nie więcej niŜ 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 
004.000.000."  

2.      Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, złoŜy w formie aktu 
notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii B w 
granicach określonych w niniejszej Uchwale.--   

3.      UpowaŜnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany 
wynikające z niniejszej Uchwały i oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 2.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia, przy uwzględnieniu zmiany Statutu Spółki zarejestrowanej przez sąd 
rejestrowy na podstawie Uchwały nr 2/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2010 r. 
w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna (Rep. A Nr 8650/2010), przy czym zmiany 
Statutu, w zakresie wskazanym w § 2 niniejszej Uchwały, wchodzą w Ŝycie z dniem ich wpisania przez sąd rejestrowy do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."  

 

Na mocy uchwały nr 10/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 października 2010 r. została 
wyraŜona zgoda na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii A i Akcji Serii B oraz PDA oraz ponadto na dematerializację Akcji Serii A i Akcji 
Serii B oraz PDA Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna. Podjęta uchwała jest następującej treści:  
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"Uchwała nr 10/9/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna 

z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 

wyraŜenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B 

oraz ponadto na dematerializację akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B  

Spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w szczególności na podstawie art. 405 § 1 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), a takŜe na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 
- 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwala co 
następuje:  

 

§ 1 

1.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraŜa zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich 
akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A i B oraz wszystkich praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

2.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraŜa zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki serii A i B oraz wszystkich praw do akcji serii B.  

§ 2 

1.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, 
prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji zwykłych na 
okaziciela Spółki serii A i B oraz wszystkich praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). 

2.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaŜnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych, 
prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki 
serii A i B oraz wszystkich praw do akcji serii B, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A i B oraz 
wszystkich praw do akcji Serii B. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia." 

4.7 Przewidywana data emisji akcji 
Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie Oferty w I kwartale 2011 roku. Emitent zamierza złoŜyć wniosek o rejestrację Akcji 
Serii B w Krajowym Rejestrze Sądowym niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii B.  

4.8 Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji 

4.8.1 Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych wynikające 
z KSH lub statutu Emitenta 

KSH oraz statut Emitenta nie przewidują Ŝadnych postanowień ograniczających swobodę przenoszenia akcji Emitenta. 
Emitent takŜe nie posiada wiedzy o Ŝadnych umowach zawartych na podstawie art. 338 § 1 KSH, które ustanawiałyby 
ograniczenia przenoszenia jakichkolwiek akcji Emitenta lub części akcji Emitenta. Spółce nie jest równieŜ wiadomo 
o Ŝadnych umowach zawartych na podstawie art. 338 § 2 KSH, które ustanawiałyby prawa pierwokupu lub jakiekolwiek inne 
prawa pierwszeństwa w odniesieniu do jakichkolwiek akcji Emitenta. 
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4.8.2 Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawa o Ofercie Publicznej 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej 
oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Obrót akcjami i okresy zamknięte  

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej: 

1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym 
wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu; 

2) dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, 
o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c-e Ustawy o Ofercie Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub 
pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub 
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na 
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu 
zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  

Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby 
prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej (art. 159 ust. 1a Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi).  

Okresem zamkniętym zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi jest: 

1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów 
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do 
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 
końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego 
ze wskazanych, chyba Ŝe osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 
dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 
pierwszego ze wskazanych, chyba Ŝe osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba Ŝe osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Przepisów ust. 1 i 1a art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie stosuje się do czynności 
dokonywanych: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający 
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta 
oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu 
danego okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złoŜenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami 
Ustawy o Ofercie Publicznej, albo 
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4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy 
o Ofercie Publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, albo 

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów Emitenta, pod 
warunkiem, Ŝe informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu 
zamkniętego. 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodzące w skład organów zarządzających 
lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje 
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta 
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 
działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te 
osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

 

Znaczne pakiety akcji spółek publicznych  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej kto: 

1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, 

2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce 
i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% 
lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia, 
w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się o niej 
dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym, 
nie później niŜ w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dni sesyjne są określone przez spółkę prowadzącą 
rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez 
Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu powyŜej powstaje równieŜ w przypadku: 

1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

a) 2 % ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych, 

b) 5 % ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niŜ 
określony w lit. a; 

2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów. 

 

Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek zawiadomienia o którym mowa powyŜej spoczywa równieŜ 
na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego,  
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia juŜ wyemitowanych akcji spółki publicznej,  
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązek zawiadomienia powstaje równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 
stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa 
głosu uwaŜa się za naleŜące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie (art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej). 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o:  
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1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,  
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów 

z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,  
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy 

od złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest 
składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; 

5) podmiotach zaleŜnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki,  
6) o osobach trzecich, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie Publicznej (tj osobami 

z którymi ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa 
głosu) (art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy o Ofercie Publicznej).  

JeŜeli podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje róŜnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać 
informacje, o których mowa w pkt. 2) i 3) powyŜej odrębnie dla kaŜdego rodzaju akcji (art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie 
Publicznej). 

W przypadku gdy zawiadomienie składane jest w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów 
powinno ono dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów 
w okresie 12 miesięcy od złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku zmiany zamiarów lub 
celu naleŜy niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję 
Nadzoru Finansowego oraz tę spółkę (art. 69 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Zawiadomienie dokonywane przez podmiot, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku 
z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia juŜ 
wyemitowanych akcji spółki publicznej (art. 69a ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej), powinno dodatkowo zawierać 
informacje o:  

1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie 
w wyniku nabycia akcji,  

2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,  
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Zawiadomienie moŜe być sporządzone w języku angielskim (art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej).  

Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych 
kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 
publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym 
wiąŜe się powstanie tych obowiązków. 

 

Wezwania 

Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału 
w ogólnej liczbie głosów, o więcej niŜ: 

1) 10 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niŜ 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej 
spółce wynosi mniej niŜ 33 %, 

2) 5 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niŜ 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie 
głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33 % 

– moŜe nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę tych akcji w liczbie 
nie mniejszej niŜ odpowiednio 10% lub 5 % ogólnej liczby głosów. 

 

Zgodnie z art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej: 

1. Przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moŜe nastąpić, z zastrzeŜeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 % 
ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku 
ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74. 

2. W przypadku gdy przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepienięŜnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub 
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zajścia innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest 
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % ogólnej liczby głosów, do: 

1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % 
ogólnej liczby głosów albo 

2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niŜ 33 % ogólnej liczby głosów 

– chyba Ŝe w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 
zmniejszeniu do nie więcej niŜ 33 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego, 
zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

3. JeŜeli przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, 
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; 
termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej 
liczbie głosów. 

 

Zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej: 

1. Przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moŜe nastąpić, z zastrzeŜeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepienięŜnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub 
zajścia innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest 
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba Ŝe w tym terminie udział 
akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niŜ 66 
% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyŜszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 
uprzywilejowania jego akcji. 

3. Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z ust. 1 lub 2 nabył, po 
cenie wyŜszej niŜ cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niŜ w ramach wezwań lub 
w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do 
zapłacenia róŜnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje 
zostały nabyte po cenie obniŜonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej. 

5. JeŜeli przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, 
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; 
termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej 
liczbie głosów. 

Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie 
pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepienięŜnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki 
(art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie Publicznej nie 
powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia 
zakończenia sprzedaŜy przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.  

Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

1) spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu 
zorganizowanego, 

2) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, (w tym przypadku art. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie 
stosuje się), 

3) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym, 

4) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach 
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871 
z późn. zm.), 
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5) obciąŜonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu 
zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu, 

6) w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciąŜone zastawem, do chwili 
jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu 
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyŜej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na 
zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie:  

1) zdematerializowane akcje innej spółki, kwity depozytowe i listy zastawne oraz  
2) obligacje emitowane przez Skarb Państwa. 

W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, w zamian za akcje będące przedmiotem 
wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub 
inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce (art. 76 ust. 1a Ustawy o Ofercie 
Publicznej). 

W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać 
moŜliwość sprzedaŜy akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 
ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej (art. 76 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia 
w wysokości nie mniejszej niŜ 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia 
powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub 
pośredniczącej w jego udzieleniu.  

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niŜ na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 
2 Ustawy o Ofercie Publicznej).  

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba Ŝe po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie 
dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest 
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niŜszej 
niŜ w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej).  

W okresie między dokonaniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie, a zakończeniem 
wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy 
o Ofercie: 

1) mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony; 

2) nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia 
przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania; 

3) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, 
przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji 
zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie 
Publicznej).  

Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego moŜe najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów zgłosić Ŝądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania 
wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w Ŝądaniu, nie krótszym niŜ 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej). śądanie Komisji Nadzoru Finansowego doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, o którym 
mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej uwaŜa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia 
wezwania. 

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej powinna zostać ustalona 
na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 
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Przepisy szczególne  

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone Rozdziale IV tej ustawy (Znaczne pakiety akcji spółek 
publicznych) a opisane w znacznej części powyŜej spoczywają równieŜ na: 

1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub 
zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

2) funduszu inwestycyjnym – takŜe w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych 
w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 
liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy 
o Funduszach Inwestycyjnych w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, 
z których podmiot ten, jako zarządzający, moŜe w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu, oraz, 

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu, 

4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upowaŜniony do 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli akcjonariusz ten nie wydał wiąŜących pisemnych dyspozycji co do 
sposobu głosowania, 

5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki chociaŜby 
tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, oraz 

6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. 5), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie 
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach wskazanych w pkt. 5) i 6) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną 
przez strony porozumienia.  

Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5), domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym 
przepisie przez: 

1) małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak równieŜ osoby 
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania na rachunku 
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, oraz 

4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 

Ponadto obowiązki wskazane wyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi rozporządzać według własnego 
uznania. (art. 87 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyŜej obowiązków: 

1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zaleŜne, 

2) po stronie pełnomocnika, który został upowaŜniony do wykonywania prawa głosu - wlicza się liczbę głosów z akcji 
objętych pełnomocnictwem,  

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone 
z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
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Zgodnie z art. 90 ust 1 i 1a. Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczącego 
znacznych pakietów akcji spółek publicznych: 

1) nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, 
o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zadań 
związanych z organizacją rynku regulowanego, przy czym przepisu art. 69 nie stosuje się w przypadku nabywania lub 
zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa powyŜej, które łącznie z akcjami juŜ 
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niŜ 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:  

a) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz  

b) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań związanych 
z organizacją rynku regulowanego zawiadomi organ państwa macierzystego (w rozumieniu art. 55a Ustawy o Ofercie 
Publicznej), właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz  

c) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku 
regulowanego (art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy o Ofercie Publicznej), 

2) nie stosuje się, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy 
o Ofercie Publicznej w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaŜy, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy 
o Obrocie (art. 90 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej), 

3) nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na 
zasadach określonych przez: 

a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi,  

b) spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 
mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, albo  

c) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi (art. 90 ust. 1c Ustawy o Ofercie Publicznej), 

4) nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy 
inwestycyjnej, wykonujących czynności określone w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie Publicznej, pod warunkiem, 
Ŝe: 

 a) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu 
niezaleŜnie od podmiotu dominującego,  

b) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio Ŝadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej,  

c) podmiot dominujący przekaŜe do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa 
powyŜej, wraz z listą zaleŜnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych 
zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów. 

Warunki określone w pkt. 4 lit. a) i b) powyŜej uwaŜa się za spełnione jeŜeli: 

(i) struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej 
zapewnia niezaleŜność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, 

(ii) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę 
inwestycyjną, działają niezaleŜnie, 

(iii) w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę 
o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy 
inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezaleŜność (art. 90 ust. 1d i 1e Ustawy o Ofercie Publicznej), 

4) nie stosuje się z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – 
w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, równieŜ w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, 
zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień 
określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH 
(art. 90 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej), 

5) nie stosuje się z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej w 
przypadku udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej w ramach reprezentowania 
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akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, jeŜeli akcjonariusz ten nie wydał wiąŜących pisemnych dyspozycji co do sposobu 
głosowania, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub 
otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez 
pełnomocnika moŜliwości wykonywania prawa głosu (art. 90 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Zgodnie z art. 90a Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niŜ 
Rzeczpospolita Polska, której akcje:  

1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  
2) zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki, 
albo  

3) zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym 
państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki - jeŜeli spółka wskazała Komisję Nadzoru Finansowego 
jako organ nadzoru w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji.  

- przepisu art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej nie stosuje się. 

W takim przypadku podmiot nabywający akcje obowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub 
zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki zgodnie z przepisami państwa członkowskiego w którym spółka publiczna ma 
siedzibę. Do wezwania przeprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy o 
wezwaniach (art. 72 do art. 81 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz odpowiednie przepisy wykonawcze wydane na podstawie 
art. 81 Ustawy o Ofercie Publicznej) w zakresie przedmiotu świadczenia oferowanego w wezwaniu, ceny akcji proponowanej 
w wezwaniu oraz procedury przeprowadzania wezwania, w szczególności dotyczące treści wezwania i trybu jego 
ogłaszania. 

 

Odpowiedzialność za naruszenie Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, wynikających 
z tejŜe ustawy oraz Ustawy o Ofercie Publicznej w sposób następujący: 

1) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (członkowie zarządu, 
rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci oraz inne osoby pozostające z 
emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze), która w czasie trwania okresu 
zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a ustawy (nabywanie lub zbywanie, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenia takimi instrumentami finansowymi), Komisja Nadzoru 
Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną do wysokości 200 000 złotych (art. 174 ust. 1 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), 

2) na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi (obowiązek przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz 
osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku), Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w 
drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną do wysokości 100 000 złotych, chyba Ŝe: 

a) osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób, który wyłącza ingerencje tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo  

osoba ta przy zachowaniu naleŜytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 
ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi). 

 

Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa powyŜej, w 
sposób następujący: 

1) stosownie do art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 
ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej (wezwania) nie moŜe do dnia ich wykonania bezpośrednio lub 
pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej 
liczby głosów. 

2) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo głosu z: 
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a) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeŜeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło 
z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

b) wszystkich akcji spółki publicznej, jeŜeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków 
określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz 

c) akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

- nie moŜe być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeŜeniem przepisów innych ustaw. 

3) zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o 
którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie moŜe wykonywać 
prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba Ŝe wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. Prawo 
głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia, z zastrzeŜeniem przepisów innych ustaw. 

4) zgodnie z art. 89 ust. 2b ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z 
naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt. 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, 
który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zaleŜne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. Prawo głosu 
wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z 
zastrzeŜeniem przepisów innych ustaw, 

5) zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na kaŜdego kto: 

a) nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

b) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

c) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o 
Ofercie Publicznej, 

d) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

e) nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji w 
przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

f) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej, 

g) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, 

h) wbrew Ŝądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie nie wprowadza 
niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, 

i) nie dokonuje w terminie zapłaty róŜnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, 

j) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę niŜszą niŜ określona na podstawie 
art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

k) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt. 1 lub 3 albo art. 88a Ustawy o 
Ofercie Publicznej , 

l) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej art. 
79 oraz 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

m) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

m) nie czyni zadość Ŝądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

o) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ustawy nie udostępnia dokumentów 
rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

p) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej , 

r) dopuszcza się czynów, o których mowa wyŜej (od litery a) do p), działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,  
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- Komisja Nadzoru Finansowego moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 1 000 000 złotych, przy czym 
moŜe być ona nałoŜona odrębnie za kaŜdy z czynów określonych powyŜej oraz odrębnie na kaŜdy z podmiotów 
wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej. W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe wyznaczyć termin ponownego 
wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałoŜenia kary 
pienięŜnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałoŜeniu kary pienięŜnej. 

4.8.3 Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów 

Artykuł 13 ust 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli: 

1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 EUR lub  

2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 EUR.  

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 
koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy 
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – 
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeŜeli obrót 
realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 
zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeŜeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaŜy, 
jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w 
akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia 
lub objęcia, oraz Ŝe: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub 
tych akcji albo udziałów; 

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaŜy; 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest 
konkurentem albo naleŜy do grupy kapitałowej, do której naleŜą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego; 

5) przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub nabywający 
akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności. 
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niŜ w terminie 2 miesięcy od 
dnia jego wszczęcia. 
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Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja 
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się 
od dokonania koncentracji (art. 90 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje 
dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe w decyzji zobowiązać 
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeŜeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie 
koncentracji – koncentracja nie została dokonana. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną w 
wysokości nie większej niŜ 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałoŜenia kary, jeŜeli 
przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pienięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 EUR, między innymi, jeŜeli, choćby nieumyślnie, we 
wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, 
podał nieprawdziwe dane. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pienięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 EUR za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pienięŜną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeŜeli osoba ta umyślnie albo 
nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

Przy ustalaniu wysokości kar pienięŜnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności 
okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazać w szczególności, zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie moŜe zostać 
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje 
organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe ponadto wystąpić 
do sądu o uniewaŜnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu 
poprzedniego. 

4.8.4 Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

1. Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takŜe z przepisów Rozporządzenia Rady WE 139/2004. 
Rozporządzenie powyŜsze reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie, które przekraczają określone 
progi obrotu towarami i usługami. Transakcje podlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione są (z pewnymi 
wyjątkami) spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.  

Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany kontroli 
nad przedsiębiorcą w wyniku: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia bezpośredniej lub 
pośredniej kontroli nad przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in. w drodze nabycia lub objęcia akcji lub innych papierów 
wartościowych) przez jednego lub więcej przedsiębiorców lub przez jedną lub więcej osób kontrolujących juŜ co najmniej 
jednego przedsiębiorcę albo w wyniku utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pełniącego w sposób trwały wszelkie funkcje 
autonomicznego przedsiębiorcy. W rozumieniu Rozporządzenia Rady WE 139/2004 przejęciem kontroli są wszelkie formy 
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności prawnych lub faktycznych, umoŜliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę (Art. 3 
Rozporządzenia Rady WE 139/2004). 

2. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym określone w Rozporządzeniu Rady WE 139/2004 zgłasza się Komisji 
Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego 
pakietu akcji. 
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3. Zgłoszenia moŜna równieŜ dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą 
intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar 
wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, Ŝe zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym (Art. 4 Rozporządzenia Rady WE 139/2004). 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady WE 139/2004, koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w 
przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostatnim roku obrotowym wynosi 
więcej niŜ 5 000 mln EUR, oraz 

2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niŜ 250 mln EUR, 

- chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niŜ dwie 
trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

4. Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŜ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 2 500 mln EUR, 

2) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, 

3) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE zakwalifikowanych w punkcie 2) powyŜej łączny obrót kaŜdego 
z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji przekroczył 25 mln EUR oraz 

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji przekroczył w ostatnim roku obrotowym 100 mln EUR, 

- chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niŜ dwie 
trzecie swoich obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

5. Przejęcia kontroli dokonują osoby lub przedsiębiorstwa, które: 

1) są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub 

2) nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają uprawnienia 
wykonywania wypływających z nich praw. 

6. Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia Rady WE 139/2004, koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŜ firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność 
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi na własny rachunek lub na rachunek innych osób, czasowo posiadają 
papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŜy, pod warunkiem Ŝe nie wykonują one praw głosu w 
stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod 
warunkiem, Ŝe wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego 
aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem Ŝe wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego 
roku od daty nabycia (wyjątkowo okres ten moŜe być przedłuŜony), 

2) kontrolę przejmuje osoba upowaŜniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa członkowskiego dotyczącym 
likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań, 

3) działania określone powyŜej przeprowadzane są przez holdingi finansowe (zdefiniowane w odrębnych przepisach prawa 
wspólnotowego), jednakŜe pod warunkiem, Ŝe prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, zwłaszcza w 
kwestiach dotyczących mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają 
one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, 
zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw. 

7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady WE 139/2004, przedsiębiorcy są obowiązani do wstrzymania się od 
dokonania koncentracji do czasu wydania przez Komisję Europejską zgody na tę koncentrację lub do upływu terminu, w 
jakim decyzja powinna zostać wydana. RównieŜ utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały 
wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego, stanowi koncentrację podlegającą zgłoszeniu.  

Do czasu zakończenia – poprzez wydanie decyzji – badania zgłoszonej koncentracji przez Komisję Europejską zamknięcie 
zgłoszonej transakcji nie moŜe zostać dokonane. JednakŜe naruszenia tego przepisu nie stanowi m.in. realizacja zgłoszonej 
Komisji Europejskiej publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, jeŜeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z 
nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji na podstawie zwolnienia udzielonego 
przez Komisję Europejską. 
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8. Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady WE 139/2004, Komisja Europejska moŜe nałoŜyć na przedsiębiorcę karę 
pienięŜną w wysokości do 10% łącznych przychodów przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym, jeŜeli przedsiębiorca 
ten w szczególności dokonał koncentracji bez zgody Komisji Europejskiej lub wbrew decyzji Komisji Europejskiej.  

9. W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Europejskiej moŜe ona zgodnie z art. 8 Rozporządzenia WE 
139/2004 miedzy innymi: 

1) w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakazać przedsiębiorstwom rozwiązanie koncentracji, w 
szczególności poprzez: 

a) podział połączonego przedsiębiorstwa, lub 

b) zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów. 

2) w przypadku, gdy poprzez podział połączonego przedsiębiorstwa nie jest moŜliwe przywrócenie stanu, jaki miał miejsce 
przed dokonaniem koncentracji, Komisja Europejska moŜe przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne do przywrócenia 
takiego stanu w jak najwyŜszym stopniu. 

3) nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iŜ przedsiębiorstwa dokonają 
rozwiązania koncentracji lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego stanu – zgodnie z decyzją Komisji 
Europejskiej. 

 

Ograniczenia związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o radiofonii i telewizji 

Zgodnie z art. 35 Ustawy o radiofonii i telewizji koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego moŜe być udzielona 
osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, osobie prawnej lub osobowej 
spółce prawa handlowego, które mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych moŜe być udzielona, jeŜeli: 

1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie 
przekracza 49 %; 

2) umowa lub statut spółki przewidują, Ŝe: 

a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w 
większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, 

b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zaleŜnych, w 
rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie moŜe przekroczyć 49 %, 

c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49 % głosów w 
osobowej spółce handlowej, 

d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce 
zamieszkania w Polsce. 

Ustawa przewiduje jednakŜe, Ŝe koncesja moŜe być równieŜ udzielona osobie zagranicznej lub spółce zaleŜnej, w 
rozumieniu KSH, od osoby zagranicznej, których siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie 
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez stosowania ograniczeń wskazanych w poprzednim zdaniu. Taka 
sytuacja ma miejsce w przypadku Emitenta.  

NiezaleŜnie od powyŜszego nabycie lub objęcie akcji bądź nabycie prawa z akcji przez osobę zagraniczną w spółce, która 
posiada koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady 
Radiofonii Telewizji, który wydaje takie zezwolenia w oparciu o uchwałę Krajowej Rady Radiofonii Telewizji. Dokonanie 
czynności wskazanych powyŜej bez zezwolenia są niewaŜne. PowyŜsze wymagania nie mają zastosowania do osób 
zagranicznych lub spółek zaleŜnych od osób zagranicznych w rozumieniu KSH, których siedziba lub miejsce zamieszkania 
znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Ponadto Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii Telewizji moŜe cofnąć udzieloną koncesję w przypadku, gdy nastąpi 
przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę. 

 

Ograniczenia wynikające z koncesji  

Zgodnie z treścią koncesji nr 296/2003 – T z dnia 18 grudnia 2003 r. Emitent zobowiązany był kaŜdorazowo powiadomić 
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii Telewizji o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 10%, 20%, 30% albo 40% na 
zgromadzeniu wspólników Emitenta przez osobę nie będącą udziałowcem w dniu udzielenia koncesji. Dodatkowo Emitent 
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zobowiązany był informować Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii Telewizji o zmianach struktury kapitałowej lub 
uprawnień do głosowania na zgromadzeniu wspólników polegających na osiągnięciu przez któregokolwiek z udziałowców 
progu 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Emitenta albo kolejnych wielokrotności tego progu.  

Obowiązki wskazane powyŜej dotyczyły równieŜ przypadku ustanowienia zastawu na udziałach połączonego z 
pełnomocnictwem do wykonywania prawa głosu na zgromadzeniu wspólników, a takŜe innych czynności skutkujących 
przejściem prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub przyznaniem innych uprawnień umoŜliwiających wpływanie na 
podejmowanie uchwał zgromadzenia wspólników. Emitent zobowiązany był równieŜ informować Przewodniczącego Krajowej 
Rady Radiofonii Telewizji o powstaniu stosunku dominacji i powiązania w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 i 5 KSH.  

Wskazane powyŜej obowiązki zostały względem Emitenta uchylone na podstawie Decyzji DK – 170/2010 – 4/296 
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii z dnia 20 lipca 2010 r.  

4.9 Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub 
przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do akcji 

Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza instytucję przymusowego wykupu (squeeze out) oraz przymusowego odkupu (sell – 
out). Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z 
podmiotami zaleŜnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim 
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce, przysługuje w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu prawo Ŝądania od pozostałych 
akcjonariuszy sprzedaŜy wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku 
przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest Ŝądanie wykupu.  

Cenę przymusowego wykupu, z zastrzeŜeniem zdania poniŜej ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. JeŜeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego 
wezwania na sprzedaŜ lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie moŜe być niŜsza 
od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 

Ogłoszenie Ŝądania sprzedaŜy akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w 
wysokości nie mniejszej niŜ 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie 
zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za 
pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest 
zobowiązany, nie później niŜ na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego 
zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
którym są notowane dane akcje, a jeŜeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do 
zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest 
niedopuszczalne. 

Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz spółki publicznej moŜe Ŝądać wykupienia posiadanych przez 
siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. śądanie to 
składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu (a 
jeŜeli informacja o przekroczeniu progu nie został przekazana do publicznej wiadomości, termin na złoŜenie Ŝądania biegnie 
od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który moŜe Ŝądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się 
lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu przez innego 
akcjonariusza). śądaniu wykupienia akcji są zobowiązani zadośćuczynić, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, 
solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego 
zaleŜne lub wobec niego dominujące, a takŜe solidarnie kaŜda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki 
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile 
członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zaleŜnymi, co najmniej 90% ogólnej 
liczby głosów. 

Akcjonariusz Ŝądający wykupienia akcji na zasadach, określonych w 83 Ustawy o Ofercie Publicznej uprawniony jest, z 
zastrzeŜeniem zdania poniŜej do otrzymania ceny nie niŜszej niŜ określona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. JeŜeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego 
wezwania na sprzedaŜ lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz Ŝądający wykupienia akcji jest 
uprawniony do otrzymania ceny nie niŜszej niŜ proponowana w tym wezwaniu. 



Część IV. Dokument ofertowy 

244  Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A. 

4.10 Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta 
dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego 
oraz bieŜącego roku obrotowego 

W okresie ostatniego roku obrachunkowego i bieŜącego roku obrachunkowego nie było Ŝadnych publicznych ofert przejęcia 
w stosunku do Emitenta. 

4.11 Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu 

4.11.1 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 

 

Dochody z posiadania akcji uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a Ustawy PDOF osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów 
(przychodów) bez względu na miejsce połoŜenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeŜeli mają 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów 
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów Ŝyciowych) lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłuŜej 
niŜ 183 dni w roku podatkowym. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) Ustawy PDOF dywidendy oraz inne przychody faktycznie 
uzyskane z posiadania akcji Emitenta przez takie osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym według stawki 19%. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania. 

Zgodnie z art. 30a ust. 7 Ustawy PDOF powyŜszych dochodów (przychodów) nie łączy się z innymi dochodami uzyskanymi 
w trakcie roku podatkowego, opodatkowanymi na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej przewidzianej w art. 27 
Ustawy PDOF. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PDOF podatek od dochodów opodatkowanych na podstawie art. 30a Ustawy PDOF 
pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot, który wypłaca lub stawia do dyspozycji podatnika dywidendy oraz inne dochody 
(przychody) faktycznie uzyskane z akcji, stanowiące dochód opodatkowany stawką zryczałtowaną. Płatnik zobowiązany jest 
przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do końca stycznia roku następującego po roku 
podatkowym. Podatnicy nie są obowiązani do wykazania w składanym przez siebie rocznym zeznaniu podatkowym 
zryczałtowanego podatku pobranego przez płatnika. 

 

Dochody z posiadania akcji uzyskiwane przez krajowe osoby prawne podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy PDOP podatnicy, jeŜeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Dywidendy oraz 
inne dochody (przychody) faktycznie uzyskane z akcji przez osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji mające siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a takŜe jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z 
wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej), opodatkowane są według zasad określonych w art. 22 Ustawy PDOP. 
Stawka podatku wynosi 19%. W przypadku dywidend podstawą opodatkowania jest cała kwota otrzymanej dywidendy, bez 
moŜliwości jej pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy PDOP podatek od dywidend oraz innych dochodów (przychodów) faktycznie uzyskanych z 
akcji pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot dokonujący wypłat naleŜności z tego tytułu. Płatnik zobowiązany jest 
przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do końca stycznia roku następującego po roku 
podatkowym. Płatnik obowiązany jest ponadto przesłać podatnikom informacje o wysokości pobranego podatku, w terminie 
do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany. Dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą być takŜe zwolnione z podatku dochodowego na 
zasadach określonych poniŜej, w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, którzy posiadają większe pakiety 
akcji. 

 

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z posiadanych akcji uzyskanych przez krajowe i zagraniczne osoby 
prawne 

Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, jeŜeli spełnione są łącznie następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP): 
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1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 
podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których 
mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w 
pkt 1, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada 
udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy PDOP, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równieŜ zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat 
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 
mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku 
niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka 
jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po 
dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych 
w załączniku nr 4 do Ustawy PDOP. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę 
zryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla 
podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy PDOP). 

 

Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez osoby zagraniczne (osoby fizyczne i osoby prawne) nie podlegające 
w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu 

Dywidendy oraz inne dochody faktycznie uzyskane z akcji przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce 
(art. 3 ust. 2 Ustawy PDOF) oraz podmioty niemające siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
opodatkowane będą według takich samych zasad jak dochody osób krajowych (art. 3 ust. 2a Ustawy PDOP. NaleŜy 
zaznaczyć, Ŝe zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla 
osób prawnych, jeŜeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa ich siedziby lub zarządu traktowane są jak osoby 
prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 
1 ust. 3 Ustawy PDOP). 

JednakŜe, obok polskich przepisów wewnętrznych, w stosunku do dochodów wspomnianych powyŜej osób zagranicznych 
mogą znaleźć zastosowanie postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zastosowanie stawki podatku, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania albo zwolnienie z podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu podatnika dla celów podatkowych poprzez uzyskanie od 
niego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ zagraniczny (art. 30a ust. 2 Ustawy PDOF oraz art. 26 ust. 1 
Ustawy PDOP). Właściwy certyfikat rezydencji powinien zostać przedstawiony płatnikowi podatku dochodowego. 

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesłać zagranicznym 
osobom fizycznym imienną informację o wysokości przychodu (dochodu). W stosunku do zagranicznych osób prawnych 
informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku przesyła się w terminie do końca trzeciego miesiąca roku 
następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Osoby zagraniczne mogą dodatkowo indywidualnie Ŝądać 
przesłania im stosownej informacji podatkowej w terminie 14 dni od wystąpienia ze stosownym wnioskiem. 

4.11.2 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaŜy akcji 

 

Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne 

Zgodnie z art. 30b Ustawy PDOF od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych 
instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 
osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w 
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spółdzielniach w zamian za wkład niepienięŜny w postaci innej niŜ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek 
dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Przepis art. 30b Ustawy PDOF nie ma jednak zastosowania, jeŜeli zbycie 
papierów wartościowych przez osobę fizyczną następuje w ramach prowadzonej przez tę osobę fizyczną działalności 
gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy PDOF). 

W odniesieniu do osób fizycznych dochód z odpłatnego zbycia akcji ustalany jest jako róŜnica pomiędzy sumą przychodów z 
tego tytułu (tj. sumą wartości akcji wynikającą z ceny zbycia, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami 
uzyskania przychodów, rozumianymi jako wydatki na nabycie akcji, osiągnięta w roku podatkowym. NaleŜy jednak zwrócić 
uwagę, Ŝe jeŜeli wartość wyraŜona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia, będzie, bez uzasadnionej przyczyny, 
znacznie odbiegała od wartości rynkowej akcji, organ podatkowy moŜe ją zakwestionować. Zgodnie z art. 30b ust. 7 Ustawy 
PDOF w związku z art. 30a ust. 3 Ustawy PDOF, jeŜeli nie jest moŜliwa identyfikacja zbywanych papierów wartościowych, to 
naleŜy przyjąć, Ŝe kolejno są to odpowiednio papiery wartościowe, począwszy od nabytych najwcześniej, przy czym zasadę 
tę stosuje się odrębnie dla kaŜdego rachunku papierów wartościowych, na którym ulokowane są akcje. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy obowiązani są wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym uzyskane w 
danym roku dochody z tytułu odpłatnego zbycia akcji i obliczyć naleŜny podatek dochodowy. PowyŜsze zeznanie naleŜy 
złoŜyć w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po danym roku podatkowym (w tym samym terminie naleŜy równieŜ 
wpłacić obliczony podatek). 

Co do zasady, podstawą sporządzenia zeznania rocznego powinny być informacje przekazywane podatnikom przez płatnika 
w trybie art. 39 ust. 3 Ustawy PDOF. W odniesieniu do dochodów z odpłatnego zbycia akcji brak jest natomiast obowiązku 
poboru podatku przez płatnika oraz obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego. 

NaleŜy ponadto zaznaczyć, Ŝe zgodnie z art. 9 ust. 6 w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy PDOF o wysokość straty poniesionej 
w roku podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych moŜna obniŜyć dochód uzyskany z tego źródła 
(źródło to obejmuje, w szczególności, przychody z odpłatnego zbycia akcji oraz innych papierów wartościowych) w 
najbliŜszych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym Ŝe wysokość obniŜenia w którymkolwiek z 
tych lat nie moŜe przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

 

Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne 

Dochody z odpłatnego zbycia akcji uzyskiwane przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a takŜe inne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z 
wyjątkiem spółek cywilnych i spółek osobowych), podlegają ogólnym zasadom opodatkowania wynikającym z Ustawy 
PDOP, tj. są opodatkowane według podstawowej stawki podatkowej w wysokości 19%, łącznie z innymi dochodami 
uzyskanymi w trakcie roku podatkowego, na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy PDOP. 

W odniesieniu do osób prawnych przychód z odpłatnego zbycia akcji ustalany jest jako wartość akcji wynikająca z ceny 
zbycia. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe jeŜeli wartość wyraŜona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia bez 
uzasadnionej przyczyny znacząco odbiega od wartości rynkowej akcji, organ podatkowy moŜe ją zakwestionować. Przy 
odpłatnym zbyciu akcji wydatki na ich nabycie są kosztem uzyskania przychodu z tego zbycia, zmniejszającym podstawę 
opodatkowania. 

 

Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez osoby zagraniczne 

Zagraniczni posiadacze akcji (tzn. takie podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce) podlegają opodatkowaniu w Polsce z tytułu 
odpłatnego zbycia akcji jedynie w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dochody osób zagranicznych są opodatkowane według takich samych zasad jak dochody osób krajowych. NaleŜy jednak 
zaznaczyć, Ŝe zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej podlegają opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla 
osób prawnych, jeŜeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa ich siedziby lub zarządu traktowane są jak osoby 
prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 
1 ust. 3 Ustawy PDOP). 

JednakŜe, oprócz polskich przepisów wewnętrznych, zasady opodatkowania osób zagranicznych wynikają z odpowiednich 
umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a takŜe z odpowiednich 
przepisów zagranicznych. Zazwyczaj umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stanowią, iŜ zyski ze 
sprzedaŜy papierów wartościowych mogą być opodatkowane tylko w państwie, w którym sprzedawca ma miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy osoba zagraniczna posiada w Polsce zakład w 
rozumieniu właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a dochody z odpłatnego zbycia akcji mogłyby zostać 
przypisane temu zakładowi. Wówczas bowiem dochody te będą opodatkowane w Polsce, tak jak dochody osób krajowych. 
NaleŜy ponadto zaznaczyć, Ŝe zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego 
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opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową zostało wyraźnie uzaleŜnione od udokumentowania 
rezydencji podatkowej podatnika poprzez przedstawienie płatnikowi odpowiedniego certyfikatu rezydencji wydanego przez 
właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 30b ust. 3 Ustawy PDOF). 

4.11.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaŜ praw majątkowych, będących 
instrumentami finansowymi: 

1) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

2) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

3) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  

4) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeŜeli 
prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego,  

- w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych. 

W przypadku gdy powyŜsza sytuacja nie będzie miała miejsca, sprzedaŜ akcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego naleŜy uiścić podatek od czynności 
cywilnoprawnych oraz złoŜyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy w myśl 
art. 4 ust. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaŜy ciąŜy na kupującym. 

4.11.4 Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają w Polsce 
tylko osoby fizyczne. Co do zasady, podatkowi temu podlega nabycie akcji w drodze spadku lub darowizny, przy czym kwota 
podatku zaleŜy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, lub teŜ innego stosunku pomiędzy darczyńcą/spadkodawcą a 
obdarowanym/spadkobiercą. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy 
opodatkowania, w zaleŜności od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla kaŜdej grupy istnieją takŜe kwoty 
wolne od podatku. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego 
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Nabycie własności akcji przez osoby najbliŜsze (małŜonka, zstępnych, 
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) jest zwolnione od podatku, pod warunkiem dokonania w określonym 
terminie stosownego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. PowyŜsze zwolnienie stosuje się, jeŜeli w 
chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich lub państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub na terytorium takiego państwa. 

4.11.5 Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciąŜących na nim obowiązków obliczenia, pobrania i 
wpłacenia podatku organowi skarbowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany 
a niewpłacony. PowyŜszej regulacji nie stosuje się jednak, jeŜeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeŜeli podatek nie 
został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. 
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5 INFORMACJE O WARUNKACH EMISJI 

5.1 Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania 
wymagane przy składaniu zapisów 

5.1.1 Warunki oferty 

Na podstawie Prospektu publicznie oferowanych do objęcia jest 4 000 000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 10 groszy 
kaŜda spółki Kino Polska TV S.A. Akcje Serii B oferowane są z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy. 

Akcje Serii B oferowane są Inwestorom w dwóch transzach: 

Transzy Małych Inwestorów - obejmującej 1 000 000 Akcji Serii B, 

Transzy DuŜych Inwestorów - obejmującej 3 000 000 Akcji Serii B. 

Na podstawie Prospektu Emisyjnego przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym będzie: 

• 9 870 000 Akcji Serii A, 

• nie więcej niŜ 4 000 000 Praw Do Akcji Serii B, 

• nie więcej niŜ 4 000 000 Akcji Serii B. 

Szczegóły dotyczące podziału Akcji Serii B na transze, ewentualnych zmian wielkości transz i metod przydziału 
w poszczególnych transzach opisano w punkcie 5.2.3. Części IV Prospektu. 

Cena Emisyjna zawierająca się w Przedziale Cenowym zostanie ustalona przez Emitenta, reprezentowanego przez Zarząd, 
na podstawie przeprowadzonej budowy Księgi Popytu oraz rekomendacji Oferującego. Cena będzie jednakowa dla obu 
transz. 

Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana do Komisji oraz podana do publicznej wiadomości w terminie 
wskazanym w punkcie 5.1.3. ppkt a Części IV Prospektu, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie art. 56 
ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii B składane w procesie budowy Księgi Popytu powinny zawierać cenę 
mieszczącą się w Przedziale Cenowym od 8,50 zł do 10,00 zł. Deklaracje z ceną poniŜej ceny minimalnej z Przedziału 
Cenowego uznane zostaną za niewaŜne. Deklaracje z ceną powyŜej ceny maksymalnej z Przedziału Cenowego traktowane 
będą jako Deklaracje złoŜone po maksymalnej cenie z Przedziału Cenowego. 

Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Serii B Spółki powinni składać zapisy na Akcje Serii B po cenie równej Cenie 
Emisyjnej w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w punkcie 5.1.3. ppkt a Części IV Prospektu Emisyjnego. 

5.1.2 Wielkość ogółem emisji lub oferty 

Na podstawie Prospektu publicznie oferowanych do objęcia jest 4 000 000 Akcji Serii B o wartości nominalnej 10 groszy 
kaŜda spółki Kino Polska TV. Akcje Serii B oferowane są z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

Akcje oferowane są Inwestorom w dwóch transzach: 

Transzy Małych Inwestorów - obejmującej 1 000 000 Akcji Serii B, 

Transzy DuŜych Inwestorów - obejmującej 3 000 000 Akcji Serii B. 

Na podstawie Prospektu Emisyjnego przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym będą: 

• 9 870 000 Akcji Serii A, 

• nie więcej niŜ 4 000 000 Praw Do Akcji Serii B, 

• nie więcej niŜ 4 000 000 Akcji Serii B. 
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5.1.3 Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów 

a) Terminy subskrypcji 

Tabela. Planowany harmonogram Oferty 

Rozpoczęcie procesu budowy Księgi Popytu (book-building) 16 marca  2011 r. 

Zakończenie procesu budowy Księgi Popytu (book-building) 
22 marca  2011 r. 

 do godz. 12.00 

Ostateczny termin dokonania wstępnego przydziału Akcji Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów oraz 
ustalenia Ceny Emisyjnej dla Akcji Serii B i podania jej do publicznej wiadomości 

22 marca  2011 r. 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i DuŜych Inwestorów 23 marca  2011 r. 

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje w Transzach Małych i DuŜych Inwestorów. 30 marca  2011 r. 

Dokonanie przydziału Akcji  31 marca 2011 r. 

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów za 
pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy i zamknięcie Oferty publicznej Akcji 

5 kwietnia 2011 r. 

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonania, w porozumieniu z Oferującym, zmiany powyŜszych terminów. Po rozpoczęciu 
przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie moŜe zostać skrócony. Emitent moŜe podjąć decyzję o wydłuŜeniu 
okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii B (oraz stosownym przesunięciu pozostałych terminów) w obydwu transzach 
bądź w jednej z nich. 

Informacja o ewentualnej zmianie terminów zostanie przekazana w formie Komunikatu Aktualizującego, najpóźniej 
w ostatnim dniu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii B w Transzach Małych i DuŜych Inwestorów, określonym 
w planowanym harmonogramie Oferty przedstawionym w pkt 5.1.3 ppkt a) Części IV Prospektu Emisyjnego. 

W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji Aneksu dotyczącego zdarzenia lub okoliczności 
zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii B, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, 
Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii B tak, aby Inwestorzy, którzy złoŜyli zapisy na Akcje Serii 
B przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złoŜonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od 
dnia udostępnienia Aneksu. 

b) Procedura składania zapisów w Transzy Małych Inwestorów 

Zapisy subskrypcyjne Akcji Serii B w Transzy Małych Inwestorów mogą być składane w biurach maklerskich będących 
członkami Konsorcjum Dystrybucyjnego, o którym mowa w punkcie 5.4.1 Części IV Prospektu. Z uwagi na fakt, Ŝe przydział 
Akcji Serii B w Transzy Małych Inwestorów nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów 
Wartościowych, Inwestor składający zapis na Akcje Serii B musi posiadać rachunek papierów wartościowych w biurze 
maklerskim Członku Konsorcjum, w którym zamierza złoŜyć zapis subskrypcyjny. 

Zapisy na Akcje Serii B będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim 
przyjmującym zapisy, jednakŜe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie. 

Zapisy w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane w terminach określonych w punkcie 5.1.3 ppkt a Części IV 
Prospektu. W ostatnim dniu przyjmowania zapisów, zapisy w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane w godzinach 
pracy poszczególnych punktów obsługi Klientów Członków Konsorcjum nie później jednak niŜ do godziny 17:00. 

Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje Serii B, umoŜliwiającą składanie dyspozycji za 
pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych środków technicznych, moŜe składać zapisy na 
Akcje Serii B za ich pośrednictwem, podając wszystkie dane niezbędne do złoŜenia zapisu na Akcje Serii B, zgodnie 
z postanowieniami Prospektu. 

W szczególności Inwestor bądź jego pełnomocnik dokonujący zapisu w Transzy Małych Inwestorów winien, zgodnie 
z wymogami identyfikacji Inwestorów obowiązującymi w danym podmiocie, przedstawić stosowne dokumenty oraz wypełnić 
formularz zapisu na Akcje Serii B. Formularz jest wypełniany w 3 (trzech) egzemplarzach, po jednym dla Inwestora, Emitenta 
oraz Oferującego. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor. 
Wzór formularza zapisu zamieszczono w Załączniku nr 3 do Prospektu Emisyjnego. 
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Zapisy na Akcje Oferowane składane w ramach Transzy Małych Inwestorów: 

1. przyjmowane są po ustalonej Cenie Emisyjnej; 

2. są bezwarunkowe; 

3. nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeŜeń; 

4. mogą być anulowane zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 5.1.7. Części IV Prospektu. 

ZłoŜenie przez Inwestora zapisu na Akcje jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego treści Statutu i warunków 
Oferty, a takŜe z potwierdzeniem, Ŝe zapoznał się z treścią Prospektu. 

Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje są uprawnione do pobierania od Inwestorów prowizji brokerskiej od zrealizowanych 
zapisów na Akcje. 

Zapisy subskrypcyjne na Akcje złoŜone przez Inwestorów stanowić będą podstawę do wystawienia przez dom maklerski 
odpowiednich zleceń kupna Akcji i wprowadzenia ich do systemu informatycznego Giełdy. 

Za właściwą identyfikację Inwestorów składających zapisy na Akcje wraz z weryfikacją niezbędnych dokumentów oraz za 
prawidłowe wprowadzenie zleceń odpowiedzialne będą domy maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje. 

c) Procedura budowy Księgi Popytu 

W celu zbadania popytu na Akcje Serii B zostanie przeprowadzony proces budowania Księgi Popytu w Transzy DuŜych 
Inwestorów. Aby wziąć udział w procesie budowania Księgi Popytu naleŜy wypełnić Formularz Deklaracji zainteresowania 
nabyciem Akcji Serii B oferowanych w Transzy DuŜych Inwestorów zamieszczony w Załączniku nr 2 do Prospektu 
Emisyjnego. 

Do składania Deklaracji w ramach budowy Księgi Popytu uprawnieni są: 

- Inwestorzy będący osobami prawnymi i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci 
jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego oraz 

- zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w przypadku złoŜenia jednej łącznej Deklaracji 
w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje. 

Deklaracje zainteresowania zapisem przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów Oferującego, w Krakowie przy ul. 
Szpitalnej 40 lub w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, chyba Ŝe Oferujący ustali z danym Inwestorem inny tryb lub 
miejsce przyjęcia Deklaracji. 

Proces budowy Księgi Popytu zostanie przeprowadzony w terminach wskazanych w punkcie 5.1.3. ppkt a Części IV 
Prospektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe w ostatnim dniu budowy Księgi Popytu Deklaracje będą przyjmowane do godz. 12. 00. 

Przed lub w trakcie procesu tworzenia Księgi Popytu, Oferujący moŜe kierować do potencjalnych Inwestorów propozycje 
udziału w procesie tworzenia Księgi Popytu w formie ustnej lub pisemnej. 

W Deklaracjach Inwestorzy będą określać liczbę Akcji Serii B, którą chcą nabyć oraz cenę, jaką gotowi są za nie zapłacić. 
Proponowana cena musi zawierać się w Przedziale Cenowym. Deklaracje z ceną poniŜej minimalnej ceny z Przedziału 
Cenowego uznane zostaną za niewaŜne. Deklaracje z ceną powyŜej maksymalnej ceny z Przedziału Cenowego traktowane 
będą jako Deklaracje złoŜone po maksymalnej cenie z Przedziału Cenowego. 

Składając Deklarację, Inwestor jednocześnie oświadcza, Ŝe: 

1. zapoznał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść statutu Emitenta i warunki Oferty; 

2. zgadza się na przydzielenie mu w ramach wstępnego przydziału mniejszej liczby Akcji Serii B niŜ objęta Deklaracją 
lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 

3. w przypadku przydzielenia Akcji Serii B w ramach wstępnego przydziału zobowiązuje się do złoŜenia i opłacenia 
zapisu na Akcje Serii B. 

Deklaracje mogą być składane na ilość Akcji Serii B nie większą niŜ oferowana w Transzy DuŜych Inwestorów. Inwestor 
biorący udział w procesie budowania Księgi Popytu ma prawo do złoŜenia kilku Deklaracji zainteresowania nabyciem, przy 
czym łączna liczba Akcji Serii B wskazana w Deklaracjach złoŜonych przez jednego Inwestora nie moŜe być większa niŜ 
ilość Akcji Serii B przeznaczonych do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów. W przypadku złoŜenia przez jednego Inwestora 
kilku Deklaracji z jednym limitem ceny na łączną liczbę większą niŜ ilość Akcji Serii B przeznaczonych do objęcia w Transzy 
DuŜych Inwestorów Deklaracje te będą traktowane jako złoŜone na łączną ilość równą ilości Akcji Serii B przeznaczonych do 
objęcia Transzy DuŜych Inwestorów. 
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W przypadku złoŜenia przez jednego Inwestora kilku Deklaracji z róŜnymi limitami ceny na łączną liczbę Akcji 
Serii B większą niŜ ilość Akcji Serii B przeznaczonych do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów uznaje się, Ŝe Deklaracje są 
waŜne tylko w części, w sumie nie większej niŜ ilość Akcji Serii B przeznaczonych do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów, 
przy czym, ustala się kolejność waŜności Deklaracji poczynając od tych z najwyŜszym zadeklarowanym limitem ceny. 

Za właściwą identyfikację Inwestorów składających Deklaracje wraz z weryfikacją niezbędnych dokumentów odpowiedzialne 
są domy maklerskie przyjmujące Deklaracje. 

Osoby reprezentujące Inwestora składając Deklarację winny przedstawić stosowne dokumenty zgodnie z wymogami 
identyfikacji Inwestorów obowiązującymi w danym podmiocie. 

Zwraca się uwagę Inwestorom, Ŝe składane Deklaracje będą miały charakter wiąŜący. Oznacza to, Ŝe Inwestor, który złoŜył 
Deklarację z limitem ceny równym lub wyŜszym od ostatecznie ustalonej Ceny Emisyjnej i został umieszczony na Liście 
Wstępnego Przydziału będzie zobowiązany do złoŜenia i opłacenia zapisu na Akcje Serii B według następujących zasad: 

1. w terminie określonym w punkcie 5.1.8. Części IV Prospektu; 

2. w liczbie Akcji Serii B określonej w Liście Wstępnego Przydziału z zastrzeŜeniem, Ŝe liczba wstępnie 
przydzielonych Akcji Serii B moŜe być mniejsza niŜ liczba zadeklarowana przez Inwestora w Deklaracji; 

3. po cenie Akcji Serii B, nie wyŜszej niŜ wskazana przez Inwestora w Deklaracji. 

ZłoŜone Deklaracje mogą być anulowane najpóźniej do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Serii B wyłącznie 
w sytuacji, w której po rozpoczęciu przyjmowania Deklaracji Spółka udostępni Aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności 
zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii B, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, 
Inwestorzy, którzy złoŜyli Deklarację przed opublikowaniem Aneksu mają prawo uchylić się od złoŜenia zapisu, do którego 
się zobowiązali poprzez złoŜenie Deklaracji, składając u Oferującego oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od 
dnia udostępnienia Aneksu. 

Niewywiązanie się przez inwestora z ww. zobowiązania moŜe spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą Inwestora 
na zasadach ogólnych wynikających z zapisów Kodeksu Cywilnego. 

Z uwagi na wiąŜący charakter Deklaracji, Deklaracja moŜe być podpisana tylko przez osoby upowaŜnione do 
reprezentowania Inwestora zgodnie ze statutem lub umową spółki lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie 
z zasadami opisanymi w Prospekcie. 

Składając Deklarację Inwestor moŜe udzielić Oferującemu pełnomocnictwa do złoŜenia w jego imieniu zapisu po Cenie 
Emisyjnej i na liczbę Akcji Serii B, nie większych niŜ cena i liczba wskazana przez Inwestora w Deklaracji. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia Deklaracji ponosi Inwestor. W przypadku przedstawienia 
w Deklaracji niekompletnych informacji moŜe ona zostać uznana za niewaŜną. 

Księga Popytu nie zostanie podana do publicznej wiadomości. 

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy DuŜych Inwestorów Emitent lub Oferujący przekaŜe 
wybranym Inwestorom, na wskazane w Deklaracjach numery faksów, Wezwanie do złoŜenia i opłacenia zapisu. 

Emitent moŜe wezwać Inwestora do złoŜenia zapisu na mniejszą liczbę Akcji Serii B niŜ wskazana w Deklaracji. Liczba Akcji 
Serii B określona w Wezwaniu nie będzie przekraczać liczby Akcji Serii B wskazanej w Deklaracji. 

Emitent nie jest zobowiązany do skierowania Wezwania do złoŜenia zapisu do Inwestora, który złoŜył Deklarację. 

Wezwania, zawierające liczbę Akcji Serii B jaką Inwestor będzie uprawniony subskrybować, z zastrzeŜeniem, Ŝe liczba ta nie 
będzie wyŜsza niŜ wskazana przez Inwestora w Deklaracji, będą kierowane do Inwestorów, którzy złoŜyli Deklaracje z ceną 
równą lub wyŜszą od ostatecznie ustalonej Ceny Emisyjnej i zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału. Emitent 
utworzy Listę Wstępnego Przydziału wedle uznania Zarządu w oparciu o złoŜone Deklaracje oraz na podstawie 
rekomendacji Oferującego. Akcje mogą zostać wstępnie przydzielone jedynie Inwestorom, którzy w złoŜonej Deklaracji 
wskazali cenę nie niŜszą niŜ Cena Emisyjna, w liczbie nie większej niŜ liczba określona w tej Deklaracji. Lista Wstępnego 
Przydziału będzie zawierała wykaz Inwestorów uprawnionych do złoŜenia zapisu na Akcje Serii B w Transzy DuŜych 
Inwestorów. 

Emitent zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o nieumieszczaniu danego Inwestora na Liście Wstępnego Przydziału. 
W szczególności Spółka moŜe podjąć takie kroki wobec Inwestorów prowadzących działalność konkurencyjną wobec 
Emitenta lub Inwestorów, w przypadku których Zarząd będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, co do zamiaru lub moŜliwości 
opłacenia zapisów na Akcje Serii B na wezwanie Emitenta w terminach wskazanych w Prospekcie. 

Wszelkie niejasności dotyczące Deklaracji oraz sposobu ich składania moŜna będzie skonsultować w okresie budowy Księgi 
Popytu w Punktach Obsługi Klientów Oferującego. 
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d) Procedura składania zapisów w Transzy DuŜych Inwestorów 

Zasady składania zapisów w Transzy DuŜych Inwestorów przez Inwestorów biorących udział w budowaniu Księgi Popytu 

Na podstawie złoŜonych Deklaracji Emitent dokona wstępnego przydziału Akcji w Transzy DuŜych Inwestorów i sporządzi 
Listę Wstępnego Przydziału, która będzie zawierać wykaz Inwestorów uprawnionych do subskrybowania Akcji w Transzy 
DuŜych Inwestorów po Cenie Emisyjnej. Lista Wstępnego Przydziału obejmować będzie jedynie tych Inwestorów, którzy 
wzięli udział w budowie Księgi Popytu i którzy zostali uprawnieni przez Zarząd Emitenta do subskrybowania Akcji Serii B. 

Wykonaniem zobowiązania wynikającego ze złoŜenia Deklaracji jest złoŜenie i prawidłowe opłacenie zapisu na Akcje Serii B, 
w liczbie nie mniejszej niŜ wskazana w Wezwaniu, w odpowiedzi na Wezwanie Emitenta lub Oferującego i jego opłacenie 
w terminie określonym w punkcie 5.1.8. Części IV Prospektu. 

Zapisy złoŜone na Akcje Serii B w liczbie większej niŜ wskazana w Wezwaniu będą uwaŜane za zapisy na liczbę wskazaną 
w Wezwaniu. Zapisy złoŜone na Akcje Serii B w liczbie mniejszej niŜ wskazana w Wezwaniu będą uznane za zapisy złoŜone 
poza procesem budowania Księgi Popytu. Zapis taki nie będzie traktowany jako wywiązanie się z zobowiązania 
wynikającego ze złoŜenia Deklaracji w procesie budowania Księgi Popytu. 

Niewywiązanie się przez inwestora z ww. zobowiązania moŜe spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą Inwestora 
na zasadach ogólnych wynikających z zapisów Kodeksu Cywilnego. 

Zapisy na Akcje Serii B w ramach Transzy DuŜych Inwestorów przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów 
Oferującego, w Krakowie przy ul. Szpitalnej 40 lub w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, chyba Ŝe Oferujący ustali 
z danym Inwestorem inny tryb lub miejsce przyjęcia Deklaracji 

Zapisy na Akcje Serii B będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim 
przyjmującym zapisy, jednakŜe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie. 

Zapisy na Akcje Serii B składane w ramach Transzy DuŜych Inwestorów: 

1. przyjmowane są po ustalonej Cenie Emisyjnej; 

2. są bezwarunkowe; 

3. nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeŜeń; 

4. mogą być anulowane zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 5.1.7. Części IV Prospektu. 

Składając zapis w ramach Transzy DuŜych Inwestorów, Inwestor jednocześnie oświadcza, Ŝe: 

• zapoznał się z treścią Prospektu oraz akceptuje treść Statutu i warunki Oferty; 

• zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii B niŜ objęta Zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, 
zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 

Za właściwą identyfikację Inwestorów składających Deklaracje wraz z weryfikacją niezbędnych dokumentów odpowiedzialny 
jest podmiot przyjmujący Deklaracje. 

Na dowód złoŜonego zapisu Inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające 
z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor. 

Zasady składania zapisów poza procesem budowania Księgi Popytu 

Zapisy na Akcje Serii B w ramach Transzy DuŜych Inwestorów poza procesem budowania Księgi Popytu przyjmowane będą 
w terminie wskazanym w punkcie 5.1.3. ppkt a Części IV Prospektu. Inwestorzy będą mogli złoŜyć zapis maksymalnie na 
ilość Akcji Serii B objętych Transzą DuŜych Inwestorów. Zapis nie moŜe być mniejszy od minimalnej wielkości zapisu 
w Transzy DuŜych Inwestorów określonej w punkcie 5.1.6. Części IV Prospektu. 

Inwestor w ramach Transzy DuŜych Inwestorów moŜe złoŜyć wielokrotne zapisy na Akcje Serii B, przy czym łączna liczba 
Akcji Serii B określona w zapisach złoŜonych przez jednego Inwestora nie moŜe być większa niŜ ilość Akcji 
Serii B przeznaczonych do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów. Zapisy złoŜone przez jednego Inwestora z limitem ceny 
równym lub wyŜszym niŜ ustalona przez Emitenta Cena Emisyjna, na liczbę Akcji Serii B większą niŜ ilość Akcji 
Serii B przeznaczonych do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów będą traktowane jak zapisy złoŜone po Cenie Emisyjnej, 
na maksymalną liczbę Akcji Serii B objętych Transzą DuŜych Inwestorów. 

Inwestor, który złoŜył Deklarację nabycia w procesie budowania Księgi Popytu moŜe złoŜyć, w terminie przyjmowania 
zapisów poza procesem budowania Księgi Popytu, zapis lub kilka zapisów na liczbę nie większą niŜ liczba Akcji 
Serii B przeznaczonych do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów pomniejszoną o liczbę Akcji Serii B przydzieloną danemu 
Inwestorowi w ramach wstępnego przydziału. 



Część IV. Dokument ofertowy 

Prospekt Emisyjny KINO POLSKA TV S.A.  253 

Zapisy na Akcje będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim 
przyjmującym zapisy, jednakŜe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie. 

Zapisy na Akcje składane w ramach Transzy DuŜych Inwestorów: 

1. przyjmowane są po ustalonej Cenie Emisyjnej; 

2. są bezwarunkowe; 

3. nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeŜeń; 

4. mogą być anulowane zgodnie z zasadami wskazanymi w punkcie 5.1.7. Części IV Prospektu. 

Składając zapis w ramach Transzy DuŜych Inwestorów, Inwestor jednocześnie oświadcza, Ŝe zapoznał się z treścią 
Prospektu oraz akceptuje treść Statutu i warunki Oferty. 

Za właściwą identyfikację Inwestorów składających Zapis wraz z weryfikacją niezbędnych dokumentów odpowiedzialne będą 
domy maklerskie przyjmujące Zapisy. 

Na dowód złoŜonego zapisu Inwestor otrzyma jeden egzemplarz formularza Zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające 
z niewłaściwego wypełnienia formularza Zapisu ponosi Inwestor. 

Zwraca się uwagę, iŜ ze względu na preferencje przysługujące Inwestorom uczestniczącym w procesie budowy Księgi 
Popytu i umieszczonym na Liście Wstępnego Przydziału, Zapisy składane poza procesem budowania Księgi Popytu mogą 
zostać zrealizowane w mniejszej części lub nie zostać zrealizowane w ogóle. 

Składanie dyspozycji deponowania Akcji Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów 

Inwestor składający zapis na Akcje Serii B jednocześnie składa nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji Serii B, 
stanowiącą część formularza zapisu. ZłoŜenie takiej dyspozycji jest obligatoryjne. 

Konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia dyspozycji deponowania Akcji Serii B ponosi 
Inwestor. 

Działanie przez pełnomocnika 

Inwestor moŜe działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. 

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym 
Deklarację lub zapis wystawione przez Inwestora pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie 
pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury Członków Konsorcjum. W przypadku 
braku takich procedur naleŜy stosować zasady opisane w niniejszym punkcie. 

Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierać podpis mocodawcy uwierzytelniony 
notarialnie. 

W przypadku, gdy pełnomocnikiem Inwestora jest dom maklerski z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie jest 
wymagane notarialne uwierzytelnienie dokumentu pełnomocnictwa. W takim przypadku dane mocodawcy potwierdza 
upowaŜniony pracownik domu maklerskiego - pełnomocnika. 

Działanie na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie niŜ opisane powyŜej jest dopuszczalne jedynie po 
zaakceptowaniu przez Oferującego. 

Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez właściwy terytorialnie 
polski urząd konsularny, chyba Ŝe inaczej stanowią przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. 

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niŜ polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na 
język polski. 

Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i subskrybenta: 

• dla osób fizycznych (rezydenci lub nierezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego): imię, nazwisko, adres, numer 
dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer paszportu; 

• rezydenci będący osobami prawnymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym 
osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON; 

• nierezydenci będący osobami prawnymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego 
odpowiednika. 
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Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące 
dokumenty: 

• dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna – rezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego), paszport (osoba 
fizyczna – nierezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego); 

• wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika (osoba prawna – rezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego); 

• wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe 
dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a takŜe imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna – nierezydent). JeŜeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, 
której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez 
właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język 
polski; 

• wyciąg z właściwego rejestru subskrybenta (osoba prawna – rezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego); 

• wyciąg z właściwego dla siedziby subskrybenta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe 
dane o subskrybencie, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a takŜe imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna – nierezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego). JeŜeli przepisy 
prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg 
powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez 
tłumacza przysięgłego na język polski. 

Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona. 

5.1.4 Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta moŜe zostać wycofana lub 
zawieszona 

Odstąpienie od Oferty 

Emitent zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty. Ewentualną decyzję o odstąpieniu od Oferty 
podejmie Zarząd. 

Zarząd Emitenta moŜe odstąpić od oferty Akcji Serii B podejmując stosowną decyzję do dnia rozpoczęcia przyjmowania 
zapisów na Akcje Serii B w Publicznej Ofercie, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Emitenta. 

Emitent moŜe odstąpić od oferty Akcji Serii B po terminie rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii B w Publicznej 
Ofercie i najpóźniej do dnia przydziału Akcji Serii B jedynie z waŜnych powodów, do których naleŜy zaliczyć: 

• nagłe i nieprzewidywalne zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mięć istotny 
negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Spółki, 

• nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki. 

Informacja o ewentualnym odstąpieniu od Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu 
Aktualizującego oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1Ustawy o Ofercie. 

W przypadku odstąpienia od Oferty w trakcie jej trwania, deklaracje złoŜone w ramach budowy Księgi Popytu oraz zlecenia 
złoŜone w ramach zapisów na Akcje Serii B zostaną anulowane niezwłocznie po podaniu informacji o odstąpieniu od Oferty 
do publicznej wiadomości. 

Zawieszenie Oferty 

Emitent zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o zawieszeniu Oferty.  

W przypadku podjęcia przez Zarząd Emitenta decyzji o zawieszeniu Oferty Deklaracje złoŜone w ramach budowy Księgi 
Popytu oraz zlecenia złoŜone w ramach zapisów na Akcje Serii B nie tracą waŜności. Informacja o ewentualnym 
zawieszeniu Oferty zostanie przekazana w formie Aneksu. W zaistniałej sytuacji Inwestorzy, którzy złoŜyli zapisy na Akcje 
Serii B przed udostępnieniem Aneksu, będą mogli uchylić się od skutków prawnych złoŜonych zapisów w terminie 2 dni 
roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. 

Przeprowadzenie Oferty w innym terminie 

Emitent zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Oferty w innym terminie lub jedynie zmiany 
poszczególnych terminów Oferty na zasadach opisanych w punkcie 5.1.3. ppkt a Części IV Prospektu. Ewentualną decyzję 
o przeprowadzeniu Oferty w innym terminie podejmie Zarząd. Informacja o ewentualnej zmianie terminów zostanie 
przekazana w formie Komunikatu Aktualizującego. 
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5.1.5 Redukcja zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi w punkcie 5.2.3.3. Części IV Prospektu zasadami przydziału Akcji Serii B w Transzy 
Małych Inwestorów Inwestorowi składającemu zapis na Akcje Serii B w Transzy Małych Inwestorów nie zostaną 
przydzielone, przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji Serii B niŜ ta, na którą złoŜono zapis lub gdy Inwestor złoŜy i tym 
samym opłaci zapis po cenie z Przedziału Cenowego, jednakŜe wyŜszej niŜ ostatecznie ustalona cena emisyjna, 
niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje Serii B pozostanie na jego rachunku w domu 
maklerskim przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu przydziału Akcji Serii B po otrzymaniu przez dom 
maklerski kart umów z GPW. 

W związku z zasadami przydziału Akcji Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów opisanymi w punkcie 5.2.3.3. Części IV 
Prospektu redukcja zapisów w tej transzy moŜe wystąpić jedynie w sytuacji, gdy: 

• Inwestor złoŜy zapis na Akcje Serii B w liczbie większej niŜ wskazana w Wezwaniu – redukcja w części 
przekraczającej liczbę Akcji Serii B określoną w Wezwaniu; 

• Inwestor złoŜy zapis na Akcje Serii B w liczbie mniejszej niŜ wskazana w Wezwaniu (w wyniku utraty preferencji 
przy przydziale) lub Inwestor złoŜył zapis poza procesem budowy Księgi Popytu – redukcja w całości lub części. 

Niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje Serii B składanego w ramach Transzy DuŜych 
Inwestorów zostanie zwrócona w terminie do 2 dni roboczych od dnia rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału. 

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów kwot dokonany zostanie na rachunek 
Inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, w terminie: 

• niezwłocznie, jeŜeli Emitent odstąpi od Oferty zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.4. Części IV Prospektu; 

• w pozostałych przypadkach, w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Spółkę do publicznej wiadomości 
informacji o niedojściu emisji do skutku. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Serii B po dopuszczeniu PDA do obrotu giełdowego, niezwłocznie po 
przekazaniu przez Spółkę do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku, Emitent wystąpi do GPW 
o zakończenie notowań PDA. W takim przypadku zwrot środków nastąpi na rzecz Inwestorów, na rachunkach których będą 
zapisane PDA w dniu rozliczenia transakcji zawartych w ostatnim dniu notowań PDA. 

5.1.6 Minimalna i maksymalna wielkości zapisu 

Transza Małych Inwestorów 

Minimalna liczba Akcji Serii B objęta zapisem w ramach Transzy Małych Inwestorów wynosi 100 szt. Maksymalna liczba 
Akcji Serii B objęta jednym zapisem w ramach Transzy Małych Inwestorów wynosi 1 000 000 szt. 

W przypadku współwłasności rachunku papierów wartościowych, kaŜdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złoŜenia 
odrębnych zapisów subskrypcyjnych. W kontekście ograniczenia maksymalnej wielkości zapisów, zapisy takie traktuje się 
oddzielnie. 

Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby Zapisów, przy czym łączna liczba Akcji Serii B objętych Zapisami 
jednego Inwestora złoŜonymi w jednym podmiocie maklerskim Członku Konsorcjum nie moŜe przekraczać 1 000 000 szt. 
Akcji Serii B. 

Zapis (lub łączne zapisy jednego Inwestora złoŜone w jednym podmiocie maklerskim Członku Konsorcjum) opiewający na 
liczbę Akcji Serii B większą niŜ 1 000 000 szt. będzie traktowany jako zapis na 1 000 000 szt. Akcji Serii B. 

Transza DuŜych Inwestorów 

Minimalna liczba Akcji Serii B objęta Deklaracją lub zapisem w ramach Transzy DuŜych Inwestorów wynosi 500 000 szt. 
Maksymalna liczba Akcji Serii B objęta Deklaracją lub zapisem subskrypcyjnym w ramach Transzy DuŜych Inwestorów jest 
równa liczbie Akcji Serii B objętych tą transzą. 

Zasady dotyczące minimalnej liczby Akcji Serii B objętych zapisem w ramach Transzy DuŜych Inwestorów nie dotyczą 
zapisów składanych w odpowiedzi na Wezwanie do złoŜenia zapisu. 

Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby zapisów. 

Zapis lub łączne zapisy jednego Inwestora opiewające na liczbę Akcji Serii B większą niŜ liczba Akcji Serii B objętych 
Transzą DuŜych Inwestorów będzie traktowany jako zapis na wszystkie Akcje Serii B oferowane w tej transzy. 
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5.1.7 Termin, w którym moŜliwe jest wycofanie zapisu 

Zapisy na Akcje Serii B składane w ramach Transzy Małych Inwestorów lub Transzy DuŜych Inwestorów mogą być 
anulowane do końca okresu ich przyjmowania wyłącznie w przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Spółka udostępni 
Aneks, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii B, o których Spółka 
powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka w tej sytuacji dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii 
B tak, aby Inwestorzy, którzy złoŜyli zapisy na Akcje Serii B przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków 
prawnych złoŜonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. 

Inwestor będzie związany złoŜonym zapisem do czasu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Serii B, do 
czasu anulowania złoŜonego zapisu na Akcje Serii B lub do dnia ogłoszenia informacji o niedojściu Oferty do skutku. 

5.1.8 Sposób i terminy wnoszenia wpłat na papiery wartościowe 

Transza Małych Inwestorów 

Ze względu na fakt, iŜ przydział Akcji Serii B w ramach Transzy Małych Inwestorów nastąpi za pośrednictwem systemu 
informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w chwili składania zapisu subskrypcyjnego na Akcje Serii 
B oferowane w Transzy Małych Inwestorów Inwestor musi posiadać na rachunku papierów wartościowych w domu 
maklerskim, w którym składa zapis, środki pienięŜne w złotych polskich w kwocie stanowiącej iloczyn liczby 
subskrybowanych Akcji Serii B oraz ceny wskazanej w treści zapisu, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską 
danego Członka Konsorcjum. Środki te powinny zostać zablokowane w chwili składania zapisu na Akcje Serii B. 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału Inwestorowi składającemu zapis subskrypcyjny Akcji 
Serii B w Transzy Małych Inwestorów nie zostaną przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji Serii B niŜ ta, 
na którą złoŜono zapis, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje Serii B pozostanie na 
jego rachunku w domu maklerskim przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu przydziału Akcji Serii B 
w Transzy Małych Inwestorów po otrzymaniu przez dom maklerski kart umów z GPW. 

Kwota środków pienięŜnych stanowiąca iloczyn liczby Akcji Serii B przydzielonych danemu subskrybentowi oraz Ceny 
Emisyjnej Akcji Serii B, powiększona o prowizję podmiotu przyjmującego zapisy, zostanie wyksięgowana z rachunku danego 
Inwestora w dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Serii B. 

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Serii B nastąpi za pośrednictwem KDPW. 

Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd GPW uchwały o dopuszczeniu PDA do obrotu na GPW, na rachunkach papierów 
wartościowych Inwestorów, którym przydzielono Akcje Serii B zostaną zarejestrowane PDA. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B, Emitent 
podejmie działania mające na celu rejestrację Akcji Serii B w KDPW oraz ich wprowadzenie do obrotu na GPW. Akcje 
Serii B zostaną zapisane na rachunkach Inwestorów w miejsce posiadanych PDA. 

 

Transza DuŜych Inwestorów 

Płatność za Akcje Serii B Inwestorów, którzy złoŜyli Deklarację i otrzymali Wezwanie do złoŜenia i opłacenia zapisu musi 
wpłynąć na rachunek domu maklerskiego przyjmującego zapis, w pełnej wysokości, najpóźniej w ostatnim dniu 
przyjmowania zapisów w Transzy DuŜych Inwestorów. Pełna wpłata na Akcje Serii B stanowi iloczyn liczby Akcji 
Serii B objętych zapisem i Ceny Emisyjnej. 

Warunkiem skutecznego złoŜenia zapisu na Akcje Serii B w przypadku pozostałych Inwestorów składających zapis 
w Transzy DuŜych Inwestorów jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii B, na jaką składany jest 
zapis i ich Ceny Emisyjnej. PowyŜsza kwota musi wpłynąć na rachunek domu maklerskiego przyjmującego zapis najpóźniej 
w momencie składania zapisu. 

Wpłata na Akcje Serii B moŜe być dokonana wyłącznie w złotych polskich gotówką, przelewem bankowym lub w obu tych 
formach łącznie. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje w wymaganym terminie jak równieŜ dokonanie wpłaty na Akcje Serii B w niepełnej wysokości 
powoduje uniewaŜnienie zapisu w całości. 

Niewywiązanie się przez Inwestora z zobowiązania opłacenia zapisu w sposób wskazany w Prospekcie moŜe spowodować 
odpowiedzialność odszkodowawczą Inwestora na zasadach ogólnych wynikających z zapisów Kodeksu Cywilnego. 

Wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminowego wniesienia wpłat na Akcje Serii B ponosi Inwestor. 

Niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd GPW uchwały o dopuszczeniu PDA do obrotu na GPW, na rachunkach papierów 
wartościowych Inwestorów, którym przydzielono Akcje Serii B zostaną zarejestrowane PDA. 
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Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B, Emitent 
podejmie działania mające na celu rejestrację Akcji Serii B w KDPW oraz ich wprowadzenie do obrotu na GPW. Akcje 
Serii B zostaną zapisane na rachunkach Inwestorów w miejsce posiadanych PDA. 

5.1.9 Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości 

W przypadku dojścia do skutku Oferty, informację o tym fakcie Emitent przekaŜe w sposób, w jaki został udostępniony 
Prospekt, niezwłocznie po dokonaniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Serii B. 

Rozliczenie transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Serii B nastąpi w terminie określonym w punkcie 5.1.3. 
ppkt a Części IV Prospektu. 

Spółka przekaŜe informację o niedojściu Oferty Akcji do skutku w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, niezwłocznie 
po powzięciu przez Spółkę informacji o niedojściu Oferty do skutku. 

5.1.10 Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do 
subskrypcji papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do 
subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane 

Prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii B zostało wyłączone Uchwałą Nr 9/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 25 paździenika 2010 r. 

5.2 Zasady dystrybucji i przydziału 

5.2.1 Rodzaje Inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe 

Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii B w Transzy Małych Inwestorów są osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 
Dewizowego. 

Podmiotami uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów są: 

• osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak 
i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego; 

• zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w przypadku złoŜenia jednego łącznego 
zapisu na Akcje Serii B w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje 
Serii B. 

Inwestorzy będący nierezydentami w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje Serii B, winni zapoznać się 
z odpowiednimi postanowieniami prawa obowiązującymi w kraju pochodzenia. 

5.2.2 Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, 
nadzorczych lub administracyjnych emitenta co do uczestnictwa w subskrypcji 
w ramach oferty 

Z informacji będących w posiadaniu Emitenta wynika, Ŝe dotychczasowi akcjonariusze, członkowie organów zarządzających 
lub nadzorczych Spółki nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji Akcji.  

5.2.3 Informacje podawane przed przydziałem 

5.2.3.1 Podział oferty na transze 

Akcje Serii B są oferowane w dwóch następujących transzach: 

1) Transzy Małych Inwestorów - obejmującej 1 000 000 Akcji Serii B; 

2) Transza DuŜych Inwestorów - obejmującej 3 000 000 Akcji Serii B. 

Emitent zastrzegł sobie moŜliwość dokonania przesunięć pomiędzy transzami na zasadach opisanych w punkcie 5.2.3.2 
Części IV Prospektu. W związku z powyŜszym Inwestorzy muszą wiedzieć, iŜ w skrajnych przypadkach w jednej z transz 
moŜe nie zostać przydzielona Ŝadna Akcja Serii B lub mogą zostać przydzielone wszystkie oferowane Akcje Serii B. 
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5.2.3.2 Zmiany wielkości transz 

Emitent moŜe podjąć decyzję o przesunięciu oferowanych Akcji Serii B pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania 
zapisów na Akcje Serii B. W takim przypadku przesunięciu mogą podlegać jedynie te Akcje Serii B, które nie zostały 
subskrybowane w jednej z transz pod warunkiem wystąpienia nadsubskrypcji w drugiej z transz. 

Przesunięcie Akcji Serii B pomiędzy transzami na opisanych zasadach moŜe dotyczyć maksymalnie wszystkich Akcji 
Serii B oferowanych w danej transzy. 

Dokonanie przesunięć pomiędzy transzami zgodnie z zasadami opisanymi powyŜej nie będzie wymagało przekazywania 
informacji o zmianie wielkości transz w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie. 

5.2.3.3 Metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transz 
detalicznych i transz dla pracowników emitenta w przypadku nadsubskrypcji w tych 
transzach 

Nie istnieje specjalna transza dla pracowników Emitenta. 

Transza Małych Inwestorów 

Akcje Serii B w Transzy Małych Inwestorów po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami zgodnie 
z punktem 5.2.3.2 Części IV Prospektu, zostaną przydzielone z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy Papierów 
Wartościowych. 

Przydział Akcji Serii B w Transzy Małych Inwestorów zostanie przeprowadzony na mocy postanowień umowy zawartej przez 
Emitenta, Oferującego oraz Giełdę Papierów Wartościowych. Członkowie Konsorcjum wprowadzą do systemu 
informatycznego Giełdy zlecenia kupna Akcji Serii B wystawione na podstawie prawidłowo złoŜonych i opłaconych zapisów 
Inwestorów. W dniu przydziału Oferujący spowoduje wprowadzenie do systemu odpowiedniego zlecenia sprzedaŜy Akcji 
Serii B. 

Realizacja zleceń i przydział Akcji Serii B w Transzy Małych Inwestorów zostanie zrealizowany w taki sposób, Ŝe: 

• w przypadku, gdy liczba Akcji Serii B, na jaką złoŜono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Małych Inwestorów 
nie będzie przekraczała liczby Akcji Serii B objętych Transzą Małych Inwestorów, Inwestorom którzy złoŜyli zapisy 
w tej transzy zostaną przydzielone Akcje Serii B w liczbie na jaką składali zapis; 

• w przypadku, gdy liczba Akcji Serii B, na jaką złoŜono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Małych Inwestorów 
będzie przekraczała liczbę Akcji Serii B objętych Transzą Małych Inwestorów, Inwestorom którzy złoŜyli zapis w tej 
transzy zostaną przydzielone Akcje Serii B na zasadzie proporcjonalnej redukcji. 

Ułamkowe części Akcji Serii B nie będą przydzielane. W przypadku nadsubskrypcji Akcje Serii B, które pozostaną 
nieprzydzielone po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji, będą kolejno (po jednej) przydzielane, 
począwszy od największych zapisów aŜ do najmniejszych, aŜ do całkowitego ich wyczerpania. Zapisy wielokrotne, 
w kontekście ustalenia wielkości zapisu, będą traktowane oddzielnie, tzn. nie będą sumowane. 

Transza DuŜych Inwestorów 

Wstępny przydział 

W oparciu o złoŜone przez Inwestorów Deklaracje Emitent w porozumieniu z Oferującym dokona wstępnego uznaniowego 
przydziału Akcji Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów. 

Akcje Serii B mogą zostać wstępnie przydzielone jedynie Inwestorom, którzy w złoŜonej Deklaracji wskazali cenę nie niŜszą 
niŜ Cena Emisyjna, w liczbie nie większej niŜ liczba określona w tej Deklaracji. 

W oparciu o dokonany wstępny przydział Akcji Serii B, Emitent za pośrednictwem Oferującego i domów maklerskich 
przyjmujących Deklaracje najpóźniej w dniu rozpoczęcia przyjmowania zapisów w Transzy DuŜych Inwestorów przekaŜe 
Inwestorom, którzy zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, na wskazane w Deklaracjach numery faksów 
Wezwanie do złoŜenia i opłacenia zapisu. 

Podstawą wstępnego przydziału Akcji Serii B zarządzającemu cudzym portfelem na zlecenie będzie łączna Deklaracja 
złoŜona w imieniu osób, których rachunkami zarządza i na rzecz których zamierza nabyć Akcje Serii B. Osobom, w imieniu 
których złoŜono jedną łączną Deklarację, alokacja zostanie dokonana przez zarządzającego z puli Akcji Serii B jemu 
przydzielonych. Zarządzający dokona alokacji zgodnie z obowiązującymi w danej instytucji zasadami zarządzania cudzym 
portfelem na zlecenie. 

Ostateczny przydział Akcji Serii B objętych Transzą DuŜych Inwestorów 
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Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, zgodnie z punktem 5.2.3.2 Części IV Prospektu, Emitent 
w oparciu o prawidłowo opłacone zapisy dokona ostatecznego przydziału Akcji Serii B objętych Transzą DuŜych Inwestorów. 

Ostateczny przydział Akcji Serii B zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie zostaną przydzielone Akcje Serii B Inwestorom, którzy zostali umieszczeni na Liście Wstępnego 
Przydziału i którzy złoŜyli i opłacili zapis zgodnie z zasadami opisanymi odpowiednio w punkcie 5.1.3. ppkt d oraz 
punkcie 5.1.8. Części IV Prospektu. Przydział dla tych Inwestorów nastąpi w liczbie zgodnej ze złoŜonymi zapisami. 

Zapisy złoŜone na Akcje Serii B w liczbie większej niŜ wskazana w Wezwaniu będą uwaŜane za zapisy na liczbę wskazaną 
w Wezwaniu. Zapisy złoŜone na Akcje Serii B w liczbie mniejszej niŜ wskazana w Wezwaniu będą uznane za zapisy złoŜone 
poza procesem budowania Księgi Popytu. Zapis taki nie będzie traktowany jako wywiązanie się z zobowiązania 
wynikającego ze złoŜenia Deklaracji w procesie budowania Księgi Popytu.  

Niewywiązanie się przez inwestora z ww. zobowiązania moŜe spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą Inwestora 
na zasadach ogólnych wynikających z zapisów Kodeksu Cywilnego. 

W przypadku, gdy wszystkie Akcje Serii B przeznaczone do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów zostaną naleŜycie 
subskrybowane i opłacone ostateczny przydział Akcji Serii B w tej transzy zakończy się na tym etapie. 

JeŜeli Emitent dokona wstępnego przydziału na liczbę Akcji Serii B mniejszą niŜ przeznaczona do objęcia w Transzy DuŜych 
Inwestorów lub gdy nastąpi zwiększenie liczby Akcji Serii B przeznaczonych do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów 
w wyniku przesunięć pomiędzy Transzami, następuje drugi etap ostatecznego przydziału Akcji Serii B w Transzy DuŜych 
Inwestorów. 

Liczba Akcji Serii B, na którą Emitent moŜe dokonać przydziału w drugim etapie, stanowi róŜnicę pomiędzy liczbą Akcji 
Serii B oferowanych w Transzy DuŜych Inwestorów (po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami) a liczbą 
Akcji Serii B przydzieloną w pierwszym etapie ostatecznego przydziału. 

W drugim etapie Akcje Serii B zostaną przydzielone Inwestorom, którzy złoŜyli i opłacili zapisy w terminie przyjmowania 
zapisów na Akcje Serii B przeznaczone do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów, ale: 

• nie brali udziału w procesie budowania Księgi Popytu, lub 

• składali Deklarację a nie zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, 

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii B, na które złoŜono ww. zapisy będzie niŜsza lub równa liczbie Akcji Serii B, na którą 
Emitent moŜe dokonać przydziału w drugim etapie – Akcje Serii B zostaną przydzielone wszystkim Inwestorom stosownie do 
złoŜonych zapisów zgodnie z kolejnością przydziału Akcji Serii B wskazaną powyŜej. Natomiast, jeŜeli złoŜone ww. zapisy 
opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii B niŜ ta, na którą Emitent moŜe dokonać przydziału – Akcje Serii B zostaną 
przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. 

Emitent zastrzega sobie prawo, w odniesieniu do Inwestorów składających zapis subskrypcyjny w Transzy DuŜych 
Inwestorów, podjęcia decyzji o nieprzydzielaniu, zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie ostatecznego przydziału, 
Ŝadnych Akcji Serii B danemu Inwestorowi. W szczególności Spółka moŜe podjąć takie kroki wobec Inwestorów 
prowadzących działalność konkurencyjną wobec Emitenta lub Inwestorów w przypadku, których Zarząd będzie miał 
jakiekolwiek wątpliwości co do zamiaru lub moŜliwości opłacenia Zapisów w odpowiedzi na Wezwanie w terminach 
wskazanych w Prospekcie. 

Inwestorowi mogą zostać przydzielone Akcji Serii B w łącznej liczbie nie większej niŜ liczba wynikająca ze złoŜonego przez 
Inwestora zapisu. 

Ułamkowe części Akcji Serii B nie będą przydzielane. W przypadku nadsubskrypcji Akcje Serii B, które pozostaną 
nieprzydzielone po dokonaniu przydziału zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji, będą kolejno (po jednej) przydzielane 
począwszy od największych zapisów aŜ do najmniejszych, aŜ do całkowitego ich wyczerpania. 

Akcje Serii B, które nie zostaną objęte w Transzy DuŜych Inwestorów mogą zostać przesunięte do Transzy Małych 
Inwestorów zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.2.3.2 Części IV Prospektu. 

5.2.3.4 Preferencje przy przydziale 

Inwestorzy, którzy wezmą udział w budowaniu Księgi Popytu i zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału będą 
traktowani preferencyjnie przy przydziale Akcji Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów zgodnie zasadami przedstawionymi 
w punkcie 5.2.3.3 Części IV Prospektu. Poza wskazanym powyŜej Emitent nie przewiduje innych form preferencyjnego 
traktowania jakiegokolwiek Inwestora lub grupy Inwestorów. 
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5.2.3.5 Sposób traktowania przy przydziale zapisów w zaleŜności od tego przez jaki podmiot 
lub za pośrednictwem jakiego podmiotu są one dokonywane 

Sposób traktowania zapisów przy przydziale nie będzie w Ŝaden sposób uzaleŜniony od tego, za pośrednictwem jakiego 
podmiotu zostały one złoŜone. 

Emitent zastrzegł sobie prawo w odniesieniu do Inwestorów składających Deklaracje w procesie budowania Księgi Popytu 
do nieumieszczenia danego Inwestora na Liście Wstępnego Przydziału. ZastrzeŜenie to zostało opisane w punkcie 5.2.3.3 
Części IV Prospektu. 

Emitent zastrzegł sobie prawo w odniesieniu do Inwestorów składających zapis subskrypcyjny w Transzy DuŜych 
Inwestorów podjęcia decyzji o nieprzydzielaniu Ŝadnych Akcji Serii B danemu Inwestorowi. ZastrzeŜenie to zostało opisane 
w punkcie 5.2.3.3 Części IV Prospektu. 

5.2.3.6 Docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach transzy 
inwestorów indywidualnych 

Nie występuje. 

5.2.3.7 Warunki zamknięcia oferty, najwcześniejszy moŜliwy termin jej zamknięcia 

Warunkiem zamknięcia oferty jest subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) Akcji Serii B. O zamknięciu Oferty i jej wynikach 
Emitent poinformuje najpóźniej w pierwszym dniu przypadającym po dniu, w którym została zamknięta Oferta. Informacja 
zostanie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z postanowieniami art. 56 ustawy o Ofercie. 

Najwcześniejszy moŜliwy termin zamknięcia Oferty został wskazany w punkcie 5.1.3 ppkt a Części IV Prospektu. 

5.2.3.8 Zapisy wielokrotne 

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów wielokrotnych zawarto w punktach 5.1.6 oraz 5.2.3.3 Części IV Prospektu. 

5.2.4 Procedura zawiadamiania Inwestorów o liczbie przydzielonych papierów 
wartościowych 

Emitent nie będzie zawiadamiał indywidualnie Inwestorów o liczbie ostatecznie przydzielonych Akcji Serii B. Inwestorom nie 
będą wydawane potwierdzenia nabycia Akcji Serii B. 

Informację dotyczącą przydziału Akcji Serii B wraz z podaniem ewentualnej stopy redukcji Spółka przekaŜe do publicznej 
wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Serii B kaŜdy z Inwestorów będzie mógł uzyskać w domu maklerskim, 
w którym dokonywał zapisu i w którym posiada rachunek papierów wartościowych. 

Inwestorzy składający Deklaracje w procesie budowy Księgi Popytu otrzymają Wezwanie do złoŜenia i opłacenia zapisu, 
w którym będzie znajdować się informacja m.in. o liczbie wstępnie przydzielonych Inwestorowi Akcji Serii B. 

Wykazy subskrybentów, o których mowa w art. 439 § 2 KSH zostaną udostępnione najpóźniej w terminie tygodnia od dnia 
przydziału Akcji Serii B i pozostaną do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w Punktach Obsługi Klientów Członków 
Konsorcjum. 

Rozpoczęcie obrotu przydzielonymi papierami wartościowymi moŜliwe jest od momentu ich zapisania na rachunku papierów 
wartościowych Inwestora. Do rozpoczęcia obrotu nie jest niezbędne dokonanie zawiadomienia o liczbie przydzielonych Akcji 
Serii B. 

5.2.5 Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe” 

5.2.5.1 Występowanie moŜliwości nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu 
„green shoe” i ich wielkość 

Nie występuje opcja nadprzydziału ani opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe”. 

5.2.5.2 Terminy obowiązywania moŜliwości nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału 
typu „green shoe” 

Nie dotyczy. 
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5.2.5.3 Wszystkie zasady zastosowania moŜliwości nadprzydziału lub opcji dodatkowego 
przydziału typu „green shoe” 

Nie dotyczy. 

5.3 Cena 

5.3.1 Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe 

Deklaracje zainteresowania zapisem na Akcje Serii B będą przyjmowane w ramach Przedziału Cenowego wynoszącego od 
8,50 zł do 10,00 zł. 

Z uwagi na fakt, iŜ Cena Emisyjna Akcji Serii B nie moŜe być ostatecznie ustalona w Prospekcie, Emitent informuje iŜ, 
zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Cena Emisyjna nie moŜe być wyŜsza niŜ maksymalna cena z Przedziału 
Cenowego tj. 10,00 zł. 

Cena Emisyjna zawierająca się w Przedziale Cenowym zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie przeprowadzonej 
budowy Księgi Popytu oraz rekomendacji Oferującego. Cena Emisyjna będzie jednakowa dla obu transz. Cena Emisyjna 
zostanie ustalona z dokładnością określania kursów papierów wartościowych zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu 
Giełdowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Serii B powinni składać zapisy na Akcje Serii B po cenie równej Cenie Emisyjnej 
w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w punkcie 5.1.3. ppkt a Części IV Prospektu. 

Z uwagi na fakt, iŜ przydział Akcji w Transzy Małych Inwestorów nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy 
Papierów Wartościowych, Inwestor składający zapis na Akcje Serii B będzie musiał ponieść dodatkowe koszty transakcyjne 
zgodnie z tabelą opłat i prowizji obowiązującą w danym biurze maklerskim Członku Konsorcjum, przyjmującym zapis. 

Inwestorzy składający zapis na Akcje Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów będą zobowiązani do opłacenia zapisu, 
najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Transzy DuŜych Inwestorów, w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji 
Serii B objętej zapisem i Ceny Emisyjnej. Przy zapisie w Transzy DuŜych Inwestorów nie będzie pobierana prowizja 
maklerska. 

Zapisy na Akcje Oferowane nie podlegają opodatkowaniu. Cena Emisyjna stanowić będzie koszt uzyskania przychodu 
w przypadku późniejszej sprzedaŜy Akcji Serii B. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i osób prawnych ze sprzedaŜy 
akcji, reguluje art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy PDOF art. 19 ust. 1 Ustawy PDOP Podatek wynosi 19 % podstawy opodatkowania. 
Szczegółowe informacje na temat opodatkowania dochodów osób prawnych i osób fizycznych ze sprzedaŜy akcji zostały 
opisane w pkt. 4.11.1 Części IV Prospektu. 

5.3.2 Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych 
w ofercie 

Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej zostanie przekazana do Komisji oraz podana do publicznej wiadomości w terminie 
wskazanym w punkcie 5.1.3 ppkt a Części IV Prospektu, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie 
określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Inwestorom, którzy złoŜyli Zapis przed przekazaniem do publicznej 
wiadomości informacji o Cenie Emisyjnej, przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złoŜonego Zapisu 
przez złoŜenie w jednym z punktów obsługi klienta Oferującego pisemnego oświadczenia, w terminie 2 dni roboczych od 
dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. 

5.3.3 Podstawy ceny emisyjnej w przypadku ograniczenia lub cofnięcia prawa poboru 

Prawo poboru do objęcia Akcji Serii B zostało wyłączone Uchwałą Nr 9/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
z dnia 25 października 2010 r. 

Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone w interesie Spółki. Zarząd uzasadnił wyłączenie prawa 
poboru w następujący sposób: 

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji 
serii B oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej. 

Niniejsza opinia została sporządzona zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym 
podjęciem przez Wlane Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. (dalej: „Spółka”) uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję, w drodze oferty publicznej 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 
pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B.  
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W ocenie Zarządu Spółki dla jej dalszego rozwoju niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Publiczna 
oferta akcji serii B pozwoli na realizację tego celu oraz jednocześnie wpłynie pozytywnie na wycenę Spółki i zapewni 
płynność w zakresie obrotu jej akcjami. Dodatkowo Spółka będzie mogła liczyć na zwiększenie zainteresowania prowadzoną 
przez nią działalnością.  

Zdaniem Zarządu dotychczasowi akcjonariusze Spółki nie zamierzają zapewnić dodatkowych środków finansowych. Dlatego 
niezbędne jest zaoferowanie akcji nowej emisji inwestorom zewnętrznym, w drodze oferty publicznej, co gwarantuje 
największą efektywność tej operacji. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B i zaoferowania 
ich inwestorom zewnętrznym pozwoli na zwiększenie liczby akcjonariuszy Spółki, co jest warunkiem niezbędnym do 
wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Biorąc pod uwagę powyŜsze 
argumenty pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii B jest w pełni uzasadnione i leŜy w 
interesie Spółki.  

Cena emisyjna akcji serii B w ofercie publicznej zostanie określona przez Zarząd Spółki. Zarząd na podstawie rekomendacji 
Oferującego, przy uwzględnieniu wyceny akcji spółek o podobnym profilu działalności, notowanych na rynku regulowanym, 
jak równieŜ celów emisyjnych Spółki wskaŜe przedział cenowy, w ramach którego wyznaczona zostanie cena emisyjna akcji. 
Cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów. 

5.3.4 Porównanie ceny papierów wartościowych w ofercie publicznej z faktycznymi 
kosztami gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez 
członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo 
osoby zarządzające wyŜszego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach 
przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku lub teŜ papierów wartościowych, 
które mają oni prawo nabyć 

W dniu 5 lipca 2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kino Polska TV sp. z o. o., na którym podjęto 
uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. 

Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Emitenta wynosi 987 000,00 zł i dzielił się na 987 000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii A kaŜda o wartości nominalnej 1,00 zł. 

Akcje, w zamian za majątek spółki Kino Polska TV sp. z o.o. wniesiony do spółki akcyjnej, zostały objęte w następujący 
sposób: 

- SPI International Polska sp. z o.o. objęła 986 500 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda,  

- Piotr Reisch, będący Prezesem Zarządu Spółki, objął 500 akcji Emitenta o wartości 1,00 zł kaŜda.  

Na mocy umów zawartych z Emitentem dnia 1 października 2010 r.: 

- Piotr Reisch, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki, nabył 68 850 akcji Emitenta po cenie nabycia 1,00 zł za akcję; 

- Bogusław Kisielewski, pełniący funkcję Członka Zarządu Spółki, nabył 13 870 akcji Emitenta po cenie nabycia 1,00 zł za 
akcję. 

W dniu 1 października 2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym podjęto uchwałę nr 2/9/2010 
w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki.  

Na mocy tej uchwały zmieniono wartość nominalną Akcji z 1,00 zł do 10 groszy bez obniŜania wysokości kapitału 
zakładowego.  

5.4 Plasowanie i gwarantowanie 

5.4.1 Nazwa i adres koordynatora oferty 

Oferujący zorganizuje Konsorcjum Dystrybucyjne, którego członkowie będą przyjmować zapisy na Akcje Serii B w Transzy 
Małych Inwestorów. Deklaracje i Zapisy w Transzy DuŜych Inwestorów będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klientów 
Oferującego, w Krakowie przy ul. Szpitalnej 40 lub w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, chyba Ŝe Oferujący ustali 
z danym Inwestorem inny tryb lub miejsce przyjęcia Deklaracji 

Lista domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje została zamieszczona w Załączniku nr 4 do Prospektu. Wykaz ten 
będzie równieŜ dostępny na stronie internetowej Spółki www.kinopolska.pl/. Szczegółowy wykaz punktów obsługi Klientów 
kaŜdego z Członków Konsorcjum dostępny jest na stronie internetowej danego Członka Konsorcjum. 
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Informacje o poszerzeniu Konsorcjum Dystrybucyjnego o nowe podmioty przyjmujące zapisy w Transzy Małych Inwestorów 
lub w Transzy DuŜych Inwestorów będą przekazywane w formie Komunikatu Aktualizującego. 

5.4.2 Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi 
depozytowe w kaŜdym kraju 

Podmiotem świadczącym usługi depozytowo-rozliczeniowe w Polsce jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
z siedzibą w Warszawie przy ul. KsiąŜęcej 4. 

5.4.3 Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji lub plasowania 
oferty 

NWZ upowaŜniło Zarząd do zawarcia ewentualnej umowy o subemisję usługową lub umowy o subemisję inwestycyjną. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o submisję usługową lub inwestycyjną. Emitent nie wyklucza 
moŜliwości zawarcia przedmiotowej umowy. Informację o podjęciu decyzji o zawarciu umowy o gwarantowanie emisji po 
dniu zatwierdzenia Prospektu Emitent przekaŜe w formie Aneksu.  

Plasowania emisji Akcji Serii B podjął się na zasadzie „dołoŜenia wszelkich starań” NOBLE Securities S.A. z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Lubicz 3/215. Oferujący. zorganizuje równieŜ Konsorcjum Dystrybucyjne, którego członkowie będą 
przyjmować zapisy na Akcje Serii B. 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisja nie jest objęta gwarancją w związku z czym nie występują koszty gwarantowania 
emisji. Przy załoŜeniu objęcia przez Inwestorów wszystkich Akcji Serii B po maksymalnej cenie z Przedziału Cenowego 
prowizja z tytułu plasowania Akcji Serii B wyniesie 895,0 tys. zł. 

Szacunkowe całkowite koszty Oferty przedstawiono w punkcie 8 Części IV Prospektu. 

5.4.4 Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umów, ani nie podjął czynności zmierzających do zawarcia umów 
z podmiotami, które podjęły się gwarantowania emisji na zasadach wiąŜącego zobowiązania. 

6 DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA 

DOTYCZĄCE OBROTU 

6.1 Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem 
wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na 
rynku regulowanym lub innych rynkach równowaŜnych 

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz PDA do obrotu na rynku podstawowym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ocenie Emitenta Akcje Serii A i Akcje Serii B będą spełniać warunki 
dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym. W przypadku gdyby warunki dopuszczenia Akcji Serii A i Akcji Serii B do 
obrotu na tym rynku nie były spełnione - a moŜe się tak stać w przypadku, gdy emisja Akcji Serii B dojdzie do skutku w 
liczbie mniejszej niŜ zakładana przez Spółkę - Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz 
PDA do obrotu na rynku równoległym. Istnieje równieŜ ryzyko, iŜ – w przypadku, gdy emisja dojdzie do skutku w liczbie w 
liczbie mniejszej niŜ zakładana - Akcje Emitenta objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego nie będą spełniały 
warunków dopuszczenia na Ŝadnym rynku regulowanym. W takim przypadku Emitent rozwaŜy wprowadzenie Akcji do 
Alternatywnego Systemu Obrotu. 

W zaistniałej sytuacji Emitent dokona, w drodze Komunikatu Aktualizującego, stosownego przesunięcia terminu przydziału 
Akcji Oferowanych, oraz poda do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie Aneksu przed dokonaniem przydziału Akcji 
informację o zamiarze zmiany rynku notowania Akcji. Emitent dokona wówczas przydziału Akcji Oferowanych w terminie 
umoŜliwiającym Inwestorom uchylenie się od skutków prawnych złoŜonego Zapisu tj. nie wcześniej niŜ 2 dni robocze po dniu 
publikacji przedmiotowego Aneksu.  

Niezwłocznie po przydziale Akcji Serii B, przy załoŜeniu, Ŝe warunki dopuszczenia dla Akcji Emitenta będą spełnione, Spółka 
wystąpi do Zarządu GPW z wnioskiem o dopuszczenie, a następnie wprowadzenie PDA do obrotu giełdowego. Intencją 
Emitenta jest, by obrót na GPW PDA i Akcjami rozpoczął się w moŜliwie jak najkrótszym czasie po przydziale Akcji Serii B. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 10/9/2010 z dnia 25 października 2010 r. upowaŜniło Zarząd, do zawarcia 
z KDPW umowy o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz PDA. 

Z uwagi na przewidywany brak rozproszenia Akcji Serii A oraz mając na względzie stanowisko Zarządu GPW w sprawie 
jednoczesnego wprowadzania do obrotu PDA nowej emisji oraz akcji starych emisji o niewielkim rozproszeniu Spółka 
postanowiła ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii A w następstwie asymilacji z Akcjami Serii B po zarejestrowaniu przez 
sąd rejestrowy podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B. 

Zwraca się uwagę Inwestorów, iŜ Akcje Serii A będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 
giełdowego pod warunkiem zarejestrowania przez odpowiedni sąd emisji Akcji Serii B. 

Emitent zamierza dołoŜyć wszelkich starań, aby rejestracja przez sąd podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
Akcji Serii B nastąpiła w najkrótszym moŜliwym terminie. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii B, Emitent 
wystąpi do GPW z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu giełdowego Akcji Serii A oraz Akcji Serii B. Akcje Serii B zostaną 
zapisane na rachunkach Inwestorów w miejsce posiadanych PDA. Od dnia, w którym na rachunkach Inwestorów zapisane 
zostaną Akcje, przedmiotem obrotu na GPW będą Akcje. 

Emitent przewiduje, iŜ obrót Akcjami na GPW rozpocznie się w II kwartale 2011 r. 

6.2 Rynki regulowane lub rynki równowaŜne, na których są dopuszczone do 
obrotu akcje tej samej klasy, co akcje oferowane lub dopuszczane do 
obrotu 

Akcje Emitenta nie były dotychczas dopuszczone do obrotu na Ŝadnym rynku regulowanym lub rynku równowaŜnym. 
 

6.3 Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem 
subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co 
tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do 
obrotu na rynku regulowanym 

Nie dotyczy. Takie operacje nie mają miejsca.  

6.4 Nazwa i adres podmiotów posiadających wiąŜące zobowiązanie do 
działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających 
płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania 

Nie ma podmiotów zobowiązanych do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym zapewniając płynność za 
pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaŜy. 

6.5 Działania stabilizacyjne 
Nie przewiduje się działań stabilizujących cenę w związku z Ofertą. 

6.5.1 Wskazanie, Ŝe działania stabilizacyjne mogą być podjęte, Ŝe nie ma gwarancji, iŜ 
zostaną one wykonane oraz Ŝe mogą one zostać zatrzymane w dowolnym 
momencie 

Nie dotyczy. Nie przewiduje się działań stabilizujących cenę w związku z Ofertą. 

6.5.2 Początek i koniec okresu, podczas którego mogą być podejmowane działania 
stabilizacyjne 

Nie dotyczy. Nie przewiduje się działań stabilizujących cenę w związku z Ofertą. 

6.5.3 Wskazanie podmiotu zarządzającego działaniami stabilizacyjnymi 

Nie dotyczy. Nie przewiduje się działań stabilizujących cenę w związku z Ofertą. 
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6.5.4 Wskazanie, Ŝe w wyniku transakcji stabilizujących cena rynkowa moŜe być 
wyŜsza niŜ miałoby to miejsce w innym przypadku 

Nie dotyczy. Nie przewiduje się działań stabilizujących cenę w związku z Ofertą. 

7 INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

OBJĘTYCH SPRZEDAśĄ 

7.1 Dane na temat oferujących akcje do sprzedaŜy 
Nie dotyczy. Akcje Serii B są akcjami nowej emisji i są oferowane w subskrypcji otwartej przez Spółkę, natomiast Akcje 
Serii A są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

7.2 Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez kaŜdego ze sprzedających 
Nie dotyczy. Akcje Serii B są akcjami nowej emisji i są oferowane w subskrypcji otwartej przez Spółkę, natomiast Akcje 
Serii A są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

7.3 Umowy zakazu sprzedaŜy akcji typu “lock-up”. Strony, których to 
dotyczy. Treść umowy i wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego 
zakazem sprzedaŜy 

Przewiduje się, Ŝe nie później niŜ do dnia ustalenia Ceny Emisyjnej Piotr Reisch, pełniący funkcję Prezesa Zarządu, oraz 
Bogusław Kisielewski, pełniący funkcję Członka Zarządu, zawrą umowy zawierającą m.in. ograniczenia zbywalność 
posiadanych przez nich Akcji Serii A. W szczególności przewiduje się, Ŝe powyŜsze osoby zdeponują posiadane Akcje Serii 
A na ich rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Oferującego, a Oferujący dokona blokady tych akcji. 
Blokada, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie obowiązywała przez okres 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania 
Akcji na GPW. Przewiduje się równieŜ, Ŝe Piotr Reisch lub Bogusław Kisielewski będą mogli zbyć posiadane akcje Spółki 
będące przedmiotem blokady w okresie jej obowiązywania, jedynie w ramach transakcji pakietowych w rozumieniu 
Regulaminu GPW i wyłącznie na rzecz funduszy inwestycyjnych.  

W przypadku zawarcia umowy zawierającej ograniczenia zbywalność Akcji, informacja ta zostanie udostępniona do 
publicznej wiadomości w formie Aneksu 

8 KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 

8.1 Wpływy pienięŜne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich 
kosztów emisji lub oferty 

Przy załoŜeniu objęcia przez Inwestorów wszystkich Akcji Serii B po maksymalnej cenie z Przedziału Cenowego wpływy 
pienięŜne netto Spółki z tytułu emisji (po uwzględnieniu szacunkowych kosztów przedstawionych poniŜej) wyniosą 38,34 mln 
zł. Emitent szacuje, iŜ koszty Oferty wyniosą ok.1,66 mln zł. 

Łączne szacunkowe koszty związane z przeprowadzeniem emisji Akcji Serii B Emitent przedstawiają się następująco: 

Tabela. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii B (w tys. zł) 

Wyszczególnienie Kwota 

Szacunkowe koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania 1 325,0 

Szacunkowy koszt promocji planowanej oferty w tym druku i dystrybucji Prospektu 255,0 

Koszty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne 80,0 

Razem 1 660,0 

Źródło: Emitent ” 

Zestawienie ostatecznych kosztów emisji Akcji zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni po 
zamknięciu Oferty w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 
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9 ROZWODNIENIE 

9.1 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia 
spowodowanego ofertą 

Tabela. Struktura Akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty * 

Wyszczególnienie Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym % Liczba głosów na WZ 

Udział w ogólnej liczbie 
głosów na WZ % 

Akcje Serii A 9 870 000 71,16% 9 870 000 71,16% 

Akcje Serii B 4 000 000 28,84% 4 000 000 28,84% 

Razem 13 870 000 100,00% 13 870 000 100,00% 

Źródło: Emitent, obliczenia Oferującego 

*Przy załoŜeniu objęcia wszystkich Akcji Serii B 

9.2 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia 
spowodowanego ofertą w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze 
nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty 

Oferta Akcji Serii B nie jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. 

10 INFORMACJE DODATKOWE 

10.1 Opis zakresu działań doradców związanych z emisją  
Informacje dotyczące doradców związanych z emisją oraz opis zakresu ich działań zostały przedstawione w pkt. 1. Części III 
oraz pkt. 3.3. Części IV Prospektu Emisyjnego. 

10.2 Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez 
uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których 
sporządzili oni raport 

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zamieszczono Ŝadnych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez 
biegłego rewidenta, oraz odnośnie których sporządzili oni jakikolwiek raport lub opinię.  

10.3 Dane na temat eksperta 
W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zamieszczono raportów ani oświadczeń ekspertów. 

10.4 Potwierdzenie, Ŝe informacje uzyskane od osób trzecich zostały 
dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji 

W Części IV Prospektu Emisyjnego nie zostały zamieszczone Ŝadne informacje pochodzących od osób trzecich. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 Formularz Deklaracji nabycia Akcji Serii B 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formularz Deklaracji zainteresowania nabyciem ofero wanych publicznie Akcji zwykłych na okaziciela  
Kino Polska TV Spółka Akcyjna w Transzy Du Ŝych Inwestorów  

 

Niniejszy dokument stanowi wiąŜącą deklarację zainteresowania nabyciem Akcji Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów w ramach publicznej oferty 
akcji spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna na warunkach określonych w Prospekcie i niniejszym formularzu. 

Dane Inwestora: 

Firma Inwestora: .........................................................................................................................................................................................................., 

Adres Siedziby : …......................................................................................................................................................................................................., 

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

REGON........................................................................................................................................................................................................................, 

Adres do korespondencji: ............................................................................................................................................................................................, 

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

Numer faksu*: +............... (........) ......... ............................. Nr telefonu kontaktowego: +.................. (........) ............................................................, 

 

* wskazanie numeru jest obligatoryjne.  

Na powy Ŝszy nr faksu mo Ŝe zosta ć przesłane Wezwanie do zło Ŝenia i opłacenia zapisu obejmuj ącego wst ępnie przydzielone Akcje 
Oferowane 

Uwaga! Wpisanie błędnego lub niepełnego numeru faksu skutkować moŜe nieprzekazaniem informacji o wynikach wstępnego przydziału lub 
przekazaniem jej w sposób uniemoŜliwiający terminowe wywiązanie się przez Inwestora z zobowiązań wynikających ze złoŜenia niniejszej 
Deklaracji, co nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialności przewidzianej w Prospekcie. 
 

Dane osób składaj ących Deklaracj ę  

(Osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Inwestora) 

1.Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................................................................................................., 

Adres zamieszkania:......................................................................................................................................................................................................, 

(kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

PESEL. ......................................................, Nr dowodu osobistego / paszportu*:........................................................................................................, 

(seria i numer) 

2. Imię i Nazwisko: ....................................................................................................................................................................................................., 

Adres zamieszkania:....................................................................................................................................................................................................., 

(kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

PESEL........................................................, Nr dowodu osobistego / paszportu*:........................................................................................................, 

(seria i numer) 

Uwaga! Deklaracja moŜe być podpisana wyłącznie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Inwestora: 
a) zgodnie z reprezentacją Inwestora lub 
b) na podstawie stosownego pełnomocnictwa upowaŜniającego do złoŜenia Deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Serii B Kino Polska TV 

Spółka Akcyjna. 
Osoby działające w imieniu Inwestora powinny przedstawić dokumenty potwierdzające prawo reprezentacji. 
 
Wypełniaj ąc i składaj ąc niniejsz ą deklaracj ę Inwestor zobowi ązuje si ę, na wezwanie Emitenta lub Oferuj ącego przekazane za 
pośrednictwem Oferuj ącego, do zło Ŝenia i opłacenia zapisu na wst ępnie przydzielone Akcje Serii B spółki Kino Polska TV Spółka 
Akcyjna: 
- w terminie określonym Prospektem Kino Polska TV Spółka Akcyjna 
- w liczbie nie mniejszej niŜ określona w Wezwaniu, z zastrzeŜeniem Ŝe liczba ta moŜe być mniejsza niŜ liczba zadeklarowana w niniejszej 
Deklaracji, 
- po Cenie Emisyjnej, określonej w Wezwaniu, która moŜe być niŜszą lub równą cenie zadeklarowanej w Deklaracji. 
 

Dane o Akcjach Serii B Kino Polska TV Spółka Akcyjna, które chce nabyć Inwestor: 

 

 

Liczba akcji: .................................................................. (słownie: ..............................................................................................................................) 
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Deklarowana cena: ....................................................zł (słownie: ..............................................................................................................................) 

      (cena za jedną Akcję) 

 

Łączna wartość akcji: ................................................ zł (słownie: ..............................................................................................................................) 

(Liczba akcji * Deklarowana cena) 

 

 

OŚWIADCZENIE INWESTORA SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę: 

 

 

Ja, niŜej podpisany/a 

 

w imieniu*  .............................................................................. z siedzibą w ...................................................................................., 

(Firma)        (adres zamieszkania/siedziby) 

 

a) oświadczam, iŜ zapoznałem się z Prospektem Kino Polska TV Spółka Akcyjna oraz Ŝe akceptuję treść Statutu i warunki publicznej Oferty 
Akcji Spółki, 

b) wyraŜam zgodę na przydzielenie w ramach wstępnego przydziału mniejszej liczby Akcji Serii B Kino Polska TV Spółka Akcyjna niŜ objęte 
Deklaracją lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, 

c) w przypadku przydzielenia Akcji Serii B w ramach wstępnego przydziału zobowiązuję się, na wezwanie Emitenta lub Oferującego, do 
złoŜenia i opłacenia zapisu na Akcje Oferowane: 
- w terminie i na warunkach określonych w Prospekcie, 
- w liczbie nie mniejszej niŜ określona w Wezwaniu (niŜszej lub równej wskazanej w niniejszej Deklaracji), 
- po Cenie Emisyjnej określonej w Wezwaniu (niŜszej bądź równej wskazanej w niniejszej Deklaracji). 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełniania formularza Deklaracji ponosi Inwestor. 

W przypadku przedstawienia w Deklaracji niekompletnych informacji, Deklaracja będzie niewaŜna. 

 

 

 

....................................................................... ....................................................................... 

(data przyjęcia, pieczęć domu maklerskiego oraz podpis i pieczęć 
przyjmującego) 

(data i podpis osoby składającej Deklarację) 

 

 

Opcja* 

 

PEŁNOMOCNICTWO DLA DOMU MAKLERSKIEGO PRZYJMUJACEGO DEKLARACJ Ę DO ZŁOśENIA 

W IMIENIU INWESTORA ZAPISU NA AKCJE SERII B KINO PO LSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA  

 

Ja, niŜej podpisany(a) w imieniu*  ................................................................ z siedzibą/zamieszkałego/łej w ................................., 
(imię i nazwisko/ firma)       (adres) 
 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

niniejszym udzielam NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie  

nieodwołalnego pełnomocnictwa do złoŜenia zapisu na wstępnie przydzielone Akcje Serii B w ilości określonej w Wezwaniu 
skierowanym do Inwestora, po cenie i na warunkach określonych zgodnie z prospektem emisyjnym Akcji Serii B Kino Polska 
TV Spółki Akcyjnej (dalej: „Prospekt”) i niniejszą Deklaracją oraz złoŜenia wszelkich innych oświadczeń niezbędnych do 
skutecznego złoŜenia ww. zapisu w szczególności: złoŜenia dyspozycji deponowania przydzielonych Akcji Serii B na rachunek 
papierów wartościowych  

nr …………………………………………………….. prowadzony przez ……………………………………………………………………, 

a takŜe wskazania w moim imieniu numeru konta, na który nastąpi ewentualny zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji 
Serii B w przypadkach opisanych w Prospekcie: 
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rachunek papierów wartościowych/rachunek bankowy*  

nr rachunku .........................................................................................................................., prowadzony przez bank/dom  
 
maklerski* .........................................................................................................................., 

 

 

 

 

 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

(data przyjęcia, pieczęć domu maklerskiego oraz podpis i pieczęć 
przyjmującego) 

(data i podpis osoby składającej Deklarację) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 Formularz zapisu na Akcje Serii B w Transzy DuŜych Inwestorów 

 

Formularz zapisu na Akcje Serii B Kino Polska TV Spółka Akcyjna w Transzy DuŜych Inwestorów 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
(„Emitent”) o wartości nominalnej 10 groszy kaŜda. 

Akcje Serii B emitowane są na mocy uchwały nr 9/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2010 r. 

Akcje Serii B przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym akcji serii B Kino Polska TV Spółki Akcyjnej 
(„Prospekt”) i niniejszym formularzu. 

Zapisy na Akcje w Transzy DuŜych Inwestorów będą przyjmowane na liczbę akcji nie mniejszą niŜ 500 000 (pięćset tysięcy) sztuk, chyba 
Ŝe mniejszą liczbę wskazano w wezwaniu do złoŜenia i opłacenia zapisu („Wezwanie”), i nie większą niŜ liczba Akcji Serii B 
przeznaczonych do objęcia w tej transzy. Zapisy opiewające na liczbę mniejszą niŜ wymagana w transzy będą uznawane za niewaŜne. 
Zapisy opiewające na liczbę większą niŜ dopuszczalna w transzy traktowane będą jako zapisy na maksymalną dopuszczalną liczbę Akcji 
Serii B w danej transzy. 

 
1. Firma ……………………......................................................................................................................................................................................, 

 
2. Adres Siedziby ...................................................................................................................................................................................................., 

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

 

3. REGON lub inny numer identyfikacyjny * ............................................................................................................................................................, 

 
4. Adres do korespondencji ....................................................................................................................................................................................., 

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 
5. Telefon:…………………......................................................................................................................................................................................, 

 (podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe) 

6. Status dewizowy:  rezydent |_|    nierezydent |_| 

Dane osób składaj ących Zapis   

(Osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Inwestora) 

 

1.Imię i Nazwisko: ..................................................................................., Adres zamieszkania:..................................................................................., 
             (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

PESEL. ......................................................., Nr dowodu osobistego / paszportu*:........................................................................................................, 
(seria i numer) 

2. Imię i Nazwisko: ..................................................................................., Adres zamieszkania:.................................................................................., 
             (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

PESEL. ......................................................., Nr dowodu osobistego / paszportu*:........................................................................................................, 
(seria i numer) 

1. Czy Inwestor został umieszczony na Liście Wstępnego Przydziału i skierowane do niego zastało Wezwanie do złoŜenia zapisu na Akcje 
Oferowane po ustalonej Cenie Emisyjnej 

tak |_|      nie |_| 
2. Ilość Akcji Serii B objętych zapisem: ..............................................., słownie: .........................................................................................., 

 
3. Cena Emisyjna ............................., 

 
4. Kwota wpłaty na Akcje Serii B ………………......................................., słownie: .........................................................................................., 

 
5. Forma wpłaty:   gotówka |_|    przelew |_| 

 
6. Ewentualny zwrot środków nastąpi :  

 

gotówką w POK, w którym złoŜono zapis |_| 

 

przelewem na rachunek Inwestora |_|         nazwa rachunku ........................................................................................................................................, 

nr rachunku .....................................................................................,w banku/domu maklerskim .................................................................................., 
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* niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: W przypadku podania niepełnego lub niewłaściwego numeru rachunku Emitent lub osoby działające w imieniu Emitenta nie ponoszą odpowiedzialności za 
nieterminowy zwrot wpłaty. 

 

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII B SPÓŁKI KINO PO LSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA 

Proszę o zdeponowanie wszystkich przydzielonych Akcji Serii B Kino Polska TV S.A. na moim rachunku papierów wartościowych numer: 
......................................................................................................, prowadzonym przez: .............................................................................................. 

(pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych) 

 

Oświadczenie Inwestora: 
Ja niŜej podpisany/na, oświadczam, Ŝe: 
- zapoznałem/łam się z treścią Prospektu i akceptuję warunki Oferty tam opisane oraz zapoznałem/łam się i akceptuję brzmienie Statutu Emitenta. 
- zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii B niŜ objęta niniejszym zapisem lub nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami 
przydziału opisanymi w Prospekcie  
 
Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących) Inwestora: 
Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany o tym, Ŝe administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Emitent i NOBLE Securities 
S.A.  
Oświadczam, Ŝe moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i NOBLE Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, Ŝe mam prawo wglądu 
do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
WyraŜam zgodę na: 
- przetwarzanie przez Emitenta i NOBLE Securities S.A. moich danych osobowych w związku z Ofertą, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Oferty. 

 

 

........................................      .................................................................. 

        Data i podpis Inwestora              Data przyjęcia oraz podpis przyjmującego zapis 

 

..................................................................... 

          Nazwa i adres podmiotu upowaŜnionego do 

         przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje 
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Załącznik nr 3 Formularz zapisu na Akcje Serii B w Transzy Małych Inwestorów 

 
Formularz zapisu na Akcje Serii B Kino Polska TV Spółka Akcyjna w Transzy Małych Inwestorów 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii B Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
(„Emitent”) o wartości nominalnej 10 groszy kaŜda. Akcje Serii B emitowane są na mocy uchwały nr 9/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 października 2010 r. Akcje Serii B przeznaczone są do 
objęcia na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym Akcji Serii B („Prospekt”) i niniejszym formularzu. 

Zapisy na Akcje Serii B w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane na liczbę Akcji Serii B nie mniejszą niŜ 100 (sto) sztuk i nie 
większą niŜ 1 000 000 (jeden milion) sztuk. Zapisy opiewające na liczbę mniejszą niŜ 100 (sto) sztuk będą uznawane za niewaŜne. Zapisy 
opiewające na liczbę większą niŜ 1 000 000 (jeden milion) sztuk traktowane będą jako zapisy na 1 000 000 (jeden milion) Akcji Serii B. 

 
1. Imię i Nazwisko / Firma* ......................................................................................................................................................................................, 

 
2. Adres zamieszkania / Siedziba* .........................................................................................................................................................................., 

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

 
3. PESEL / REGON lub inny numer identyfikacyjny * ............................................................................................................................................., 

 
4.  Nr dowodu osobistego/paszportu* ....................................................................................................................................................................., 

(seria i numer) 

 
5. Adres do korespondencji ....................................................................................................................................................................................., 

(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

 

 Telefon :..............................................................................................................................................................................................................., 

(podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe) 

 
6. Status dewizowy:  rezydent |_|    nierezydent |_| 

 
7. Ilość Akcji Serii B objętych zapisem: ..........................................., słownie: ......................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................, 

8. Cena Emisyjna .........................................., 

 
9. Kwota wpłaty na Akcje Serii B....................................................., słownie: ........................................................................................................, 

(liczba akcji * cena emisyjna) 

........................................................................................................................................................................................................................................, 

10. Forma wpłaty:   gotówka |_|    przelew |_| 

 

Ewentualny zwrot środków nastąpi na rachunek inwestycyjny Inwestora, za pośrednictwem którego realizowany jest niniejszy zapis. Przydzielone 
Inwestorowi Akcje Serii B zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów wartościowych, za pośrednictwem którego realizowany jest 
niniejszy zapis na Akcje Serii B. 

 

* niepotrzebne skreślić 

Uwaga: W przypadku podania niepełnego lub niewłaściwego numeru rachunku Emitent lub osoby działające w imieniu Emitenta nie ponoszą odpowiedzialności za 
nieterminowy zwrot wpłaty. 
 

Oświadczenie Inwestora: 
Ja niŜej podpisany/na, oświadczam, Ŝe: 
- zapoznałem/łam się z treścią Prospektu i akceptuję warunki Oferty tam opisane oraz zapoznałem/łam się i akceptuję brzmienie Statutu Emitenta. 
- zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii B niŜ objęta niniejszym zapisem lub nieprzydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami 
przydziału opisanymi w Prospekcie  
 
Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących) Inwestora: 
Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe zostałem poinformowany o tym, Ŝe administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Emitent i NOBLE Securities 
S.A.  
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Oświadczam, Ŝe moje dane osobowe przekazuję Emitentowi i NOBLE Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, Ŝe mam prawo wglądu 
do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. 
WyraŜam zgodę na: 
- przetwarzanie przez Emitenta i NOBLE Securities S.A. moich danych osobowych w związku z Ofertą, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Oferty. 

 

........................................      .................................................................. 

        Data i podpis Inwestora              Data przyjęcia oraz podpis przyjmującego zapis 

 

 

..................................................................... 

          Nazwa i adres podmiotu upowaŜnionego do 

         przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje 
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Załącznik nr 4 Lista Domów Maklerskich – Członków Konsorcjum  
Domy Maklerskie przyjmujące zapisy w Transzy Małych Inwestorów 

• NOBLE Securities SA, 

Punkty Obsługi Klientów Oferującego 

Punkt Obsługi Klienta w Częstochowie 

42-200 Częstochowa 

ul. Dąbrowskiego 7 

Tel.: +48 34 324 05 35 

Fax: +48 34 365 22 40 

Punkt Obsługi Klienta w Gdańsku 

80-241 Gdańsk 

ul. Grunwaldzka 48/50 

Tel.: +48 58 341 91 77 

Fax: +48 58 341 94 45 

Punkt Obsługi Klienta w Gorzowie Wlkp 

66-400 Gorzów Wlkp. 

ul. Sikorskiego 22 

Tel: +48 95 724 13 10-14 

Fax: +48 95 729 98 11 

Punkt Obsługi Klienta w Kaliszu 

62-800 Kalisz 

ul. Chopina 26-28 

Tel: +48 62 757 12 00-03 

Fax: +48 62 757 12 27 

Punkt Obsługi Klienta w Katowicach 

40-013 Katowice 

ul. Staromiejska 17 

Tel.: +48 32 601 25 16 

Fax: +48 32 220 70 13 

Punkt Obsługi Klienta w Kielcach 

25-501 Kielce 

ul. Sienkiewicza 78A 

Tel.: +48 41 345 99 90 

Fax: +48 41 345 99 89 

Punkt Obsługi Klienta w Krakowie 

31-024 Kraków 

ul. Szpitalna 40 

Tel.: + 48 12 422 31 00 

Fax: + 48 12 411 08 00 

Punkt Obsługi Klienta w Krakowie 

31-026 Kraków 

ul. Radziwiłłowska 33/35 

Tel.: + 48 12 628 53 55-56 

Fax: + 48 12 422 01 80 

Punkt Obsługi Klienta w Lublińcu 

42-700 Lubliniec 

ul. Oświęcimska 7 

Tel.: +48 34 356 38 61-65 

Fax: +48 34 356 35 42 

Punkt Obsługi Klienta w Łodzi 

90-430 Łódź 

ul. Piotrkowska 125 

Tel.: +48 42 630 88 05 

Fax: +48 42 630 88 30 

Punkt Obsługi Klienta w Poznaniu 

61-770 Poznań 

ul. Paderewskiego 6 

Tel.: +48 61 855 02 44 

Fax: +48 61 851 06 51 

Punkt Obsługi Klienta w Pszczynie 

43-200 Pszczyna 

ul. Piastowska 22 

Tel.: +48 32 447 16 11 

Fax: +48 32 447 16 22 

Punkt Obsługi Klienta w Raciborzu 

47-400 Racibórz 

ul. Adama Mickiewicza 13B 

Tel.: +48 32 455 66 80-81 

Fax: +48 32 417 04 97 

Punkt Obsługi Klienta w Rzeszowie 

35-068 Rzeszów 

ul. Grunwaldzka 10 

Tel.: +48 17 850 01 01 

Fax: +48 17 857 96 78 

Punkt Obsługi Klienta w Wałbrzychu 

58-300 Wałbrzych 

ul. Sienkiewicza 2 

T: +48 74 844 45 10 

Fax: +48 74 844 39 37 

Punkt Obsługi Klienta w Warszawie 

02-672 Warszawa 

ul. Domaniewska 39A 

Tel.: +48 22 288 81 58-61 

Fax: +48 22 288 81 62 

Punkt Obsługi Klienta w Warszawie 

02-608 Warszawa 

ul. Krasickiego 53 

Tel.: +48 22 854 03 63 

Fax: +48 22 844 01 92 

Punkt Obsługi Klienta w Warszawie 

00-078 Warszawa 

pl. Piłsudskiego 1 

Tel.: +48 22 627 38 76 

Fax: +48 22 628 49 78 

 Punkt Obsługi Klienta we Wrocławiu 

50-048 Wrocław 

ul. Piłsudskiego 13 

Tel: +48 71 323 08 36-37 

Fax: +48 71 341 20 09 
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Załącznik nr 5 Aktualny odpis z KRS Spółki 
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Załącznik nr 6 Aktualny tekst jednolity Statutu 
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DEFINICJE I SKRÓTY 

Definicje i skróty zastosowanie w Prospekcie: 

Akcje Akcje Emitenta zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy 

Akcje Serii A 9 870 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 
groszy kaŜda 

Akcje Serii B,  Nie więcej niŜ 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości 
nominalnej 10 groszy kaŜda, oferowane na zasadach określonych 
w Prospekcie 

Akcjonariusz Akcjonariusz Emitenta 

AMR Wskaźnik wielkości widowni danego programu (wyraŜona jako liczba 
widzów); jest liczona na podstawie wszystkich minut programu; ten 
wskaźnik zwyczajowo słuŜy jako odpowiedź na pytanie: „Jaka była liczba 
widzów?” 

Aneks Aneks do Prospektu, o którym mowa w art. 51 Ustawy o Ofercie 

Cena Emisyjna Cena ostateczna ustalona dla Akcji Serii B, po której inwestorzy będą 
nabywać Akcje Serii B 

Członek Konsorcjum Firma inwestycyjna wchodząca w skład Konsorcjum Dystrybucyjnego 

Deklaracja WiąŜąca deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Serii B złoŜona 
przez Inwestora uprawnionego do wzięcia udziału w procesie budowy 
Księgi Popytu 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, Spółka, Kino Polska TV SA Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 61 

Filmy Filmy fabularne, filmy telewizyjne, seriale, etiudy, filmy i seriale 
dokumentalne, kronika filmowa, filmy animowane dla dzieci i dla 
dorosłych 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Grupa Emitenta Emitent wraz z podmiotem zaleŜnym Stopklatka S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Inwestor Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości 
prawnej, będąca zarówno rezydentem, jak i nierezydentem w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, 
poz. 1178) 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

Kodeks karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 
553 z późniejszymi zmianami) 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 
94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Komunikat Aktualizujący Komunikat aktualizujący do Prospektu, o którym mowa w art. 52 Ustawy o 
Ofercie 

Koncesja Koncesja nr 296/2003-T udzielona Emitentowi na rozpowszechnianie w 
sposób rozsiewczy satelitarnego kodowanego programu telewizyjnego 
pod nazwą „Kino Polska” do 17.12.2013 r. 

KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Konsorcjum Dystrybucyjne Konsorcjum domów maklerskich, które na podstawie umowy z 
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Oferującym są uprawnione do przyjmowania Zapisów 

Księga Popytu Rejestr składany przez Inwestora Deklaracji 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje 
ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej 

Nadawca Podmiot / osoba, która tworzy lub zestawia program telewizyjny i 
rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu 
rozpowszechnienia w całości i bez zmian 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ofcom Office of Communications – organ państwowy, odpowiednik KRRiT w 
Wielkiej Brytanii, do jego zadań m.in. naleŜy obszar koncesji w mediach 

Oferujący Dom Maklerski NOBLE Securities S.A. z siedzibą przy ul. Lubicz 3/215, 
31-034 Kraków  

Operator, Operator telewizji Podmiot rozprowadzający programy telewizyjne dostarczone przez 
róŜnych nadawców za pośrednictwem sieci kablowej (operator telewizji 
kablowej) lub przekazu satelitarnego (operator cyfrowej platformy 
satelitarnej) 

Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 
2005, Nr 85, poz. 727 ze zm.) 

PDA Prawa do Akcji Serii B 

PISF Polski Instytut Sztuki Filmowej 

PLN, zł, złoty Jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej  

POK Punkt Obsługi Klienta domu maklerskiego biorącego udział w subskrypcji 

Poz. Pozycja 

Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiąŜącym 
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Akcjach Serii B 
oferowanych w Publicznej Ofercie oraz akcjach wprowadzanych do 
obrotu na rynku regulowanym, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
o Prospekcie 

Publiczna Oferta, Oferta Publiczna oferta objęcia Akcji Serii B 

Rachunek Inwestycyjny, Rachunek Papierów 
Wartościowych, Rachunek 

Rachunek papierów wartościowych oraz rachunek pienięŜny słuŜący do 
ich obsługi prowadzony zgodnie z art. 4 oraz 69 Ustawy o Obrocie 
instrumentami finansowymi 

Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.  
(z późn. zmianami) wdraŜające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechnienia reklam 

Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004  Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. 
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

S.A. Spółka Akcyjna 

Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Stopklatka  Stopklatka Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 19-22 

SHR% Wskaźnik udziału w widowni telewizyjnej; określa jaka część osób, które 
w danym czasie oglądały telewizję, była widzami danego programu; 
odpowiada na pytanie: „Jaki był udział w widowni telewizyjnej?” 
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Ustawa o Biegłych Rewidentach Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym (Dz.U. nr 77 poz. 649) 

Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie 
Publicznej 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 
185, poz. 1439) 

Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) 

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 
2004 r., Nr 146, poz. 1546 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów 

ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) 

Ustawy o podatku od czynności 
cywilnoprawnych 

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649) 

Ustawa o podatku od spadków i darowizn ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. 
U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.) 

Ustawa o prawie autorskim Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz.U. z 2009 r. nr 157 poz. 1 247 ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zmianami) 

Ustawa o Radiofonii i Telewizji, Ustawa o 
radiofonii i telewizji 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 253, poz. 2531 ze zm.) 

Ustawa PDOF Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.) 

Ustawa PDOP ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie, WZ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

Wezwanie Imienne wezwanie do bezwarunkowego złoŜenia i opłacenia Zapisu 

VoD video on demand – udostępnianie przez Operatorów oraz portale 
internetowe filmu (programu sportowego, muzycznego itd.) z katalogu 
Operatora / portalu w dowolnym wybranym przez abonenta czasie, za 
opłatą 

Zapis Zapis na Akcje Serii B 

Zarząd Zarząd Kino Polska TV Spółka Akcyjna 

 

 


