
Raport bieżący nr 28/2013 

 

Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A. 

 

Data sporządzenia raportu: 3 lipca 2013 r. 

 

Temat: Prognoza zysku EBITDA Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje o sporządzeniu prognozy zysku EBITDA Grupy 

Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok 2014.  

 

Prognoza ta została przygotowana w związku z planowaną transakcją przejęcia na własność  

przez Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A. siedmiu kanałów filmowych marki FilmBox 

(FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox HD, FilmBox Extra 1, FilmBox Plus, FilmBox 

Action HD) oraz wszelkich działań związanych z produkcją i dystrybucją tych kanałów na rynku 

Europy Środkowo-Wschodniej i na całym świecie (o niniejszym zamiarze Spółka informowała 

raportem bieżącym nr 24/2013). 

 

Spółka szacuje, iż po przeprowadzeniu wyżej opisanej transakcji zysk EBITDA Grupy Kapitałowej 

Kino Polska TV S.A. za rok 2014 wyniesie ok. 55 mln zł. Niniejszych estymacji dokonano  

na podstawie następujących założeń: 

 przejęcie na własność przez Kino Polska TV S.A. kanałów marki FilmBox do końca roku 2013, 

 utrzymanie się rynku reklamy na obecnym poziomie (brak istotnych spadków), 

 utrzymanie wysokości przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych na poziomie  

z roku 2013. 

 

Spółka monitorowała będzie na bieżąco wyniki finansowe osiągane przez podmioty wchodzące  

w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. i możliwość realizacji opublikowanej prognozy. 

Potencjalne zmiany przekraczające o co najmniej 10% wartość estymowanego zysku EBITDA  

za rok 2014 będą przekazywane do publicznej wiadomości w postaci raportu bieżącego. 

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 25 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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