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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 1 października 2013 r. zawarta 

została na warunkach rynkowych umowa pomiędzy KPTV Media Sp. z o.o. („Kupujący”)  

a Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA („Sprzedający”) dotycząca sprzedaży słowno-graficznego 

znaku towarowego „PL Kino Polska” („Znak Towarowy”). 

 

Na mocy tejże umowy Sprzedający przeniósł na Kupującego prawo ochronne na Znak 

Towarowy, a Kupujący prawo to nabył w pełnym zakresie za cenę w wysokości 40.000.000,00 zł 

(słownie: czterdzieści milionów złotych) netto. 

 

Cena nabycia prawa ochronnego na Znak Towarowy, powiększona o podatek VAT według 

właściwej stawki, płacona będzie przez Kupującego w miesięcznych ratach, w terminie  

i wysokości określonej w umowie. Wartość ewidencyjna Znaku Towarowego w księgach 

rachunkowych Sprzedającego na dzień zawarcia umowy wynosiła 39.084.000,00 zł. 

 

Źródłem finansowania nabycia Znaku Towarowego przez KPTV Media Sp. z o.o. są środki 

własne. 

 

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż zarówno Kupujący, jak i Sprzedający są podmiotami 

w 100% zależnymi od Kino Polska TV S.A. Ponadto, osoby wchodzące w skład zarządu Emitenta 

są także członkami zarządu jedynego komplementariusza Sprzedającego, tj. spółki Kino Polska 

Program Sp. z o.o. 

 

Kryterium uznania Znaku Towarowego za aktywo znaczące jest fakt, iż jego wartość przekracza 

kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz  

z późn. zm.). 
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