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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od spółki KPTV 

Media Sp. z o.o. („KPTV Media”) – podmiotu w 100% zależnego od Emitenta o podpisaniu w dniu 

13 marca 2013 r. umowy z Filmbox International Ltd. (poprzednia nazwa SPI TV Ltd.). 

 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie produkcji programów 

telewizyjnych z rodziny FilmBox („Programy”, „Kanały”) przez KPTV Media na rzecz Filmbox 

International Ltd. Przygotowywanie Kanałów odbywać się będzie według ścisłych instrukcji  

Filmbox International Ltd. i pod jej kontrolą.  

 

W ramach umowy KPTV Media zobowiązała się do wykonywania następujących usług: 

 przygotowywania oprawy graficznej Kanałów, 

 produkcji zwiastunów, 

 przystosowywania technicznego kontentu dostarczonego przez FIimbox International Ltd. 

do odpowiedniej specyfikacji emisyjnej, 

 usług playoutu i monitoringu Kanałów, 

 tworzenia raportów dotyczących przebiegu emisji Programów na zlecenie Filmbox 

International Ltd., 

 innych usług technicznych. 

 

W ramach umowy Filmbox International Ltd. jest odpowiedzialna za zgodne z prawem pozyskanie 

wszelkich zezwoleń do materiałów wykorzystywanych w Programach, jak również zgodne 

z prawem nadawanie niniejszych Kanałów.  

 

KPTV Media na podstawie przedmiotowej umowy przenosi wszelkie prawa autorskie do grafiki, 

zwiastunów i innych materiałów przez nią przygotowanych na rzecz FilmBox International Ltd.  

 

Z tytułu świadczonych usług KPTV Media otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie  

w wysokości poniesionych kosztów w związku z przygotowaniem Programów powiększonych  

o ustaloną marżę.  

 

Umowa została zawarta na czas określony 5 lat. W przypadku braku wypowiedzenia jej na  

6 miesięcy przed jej wygaśnięciem ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny 5 letni 



okres. KPTV Media przysługuje prawo rozwiązania umowy za 90 dniowym okresem 

wypowiedzenia w każdym momencie trwania umowy.   

 

W niniejszej umowie  nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku lub terminu.  

Nie zawiera ona również postanowień dotyczących kar umownych, które mogą przekroczyć 

równowartość co najmniej 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość 200 000 

euro. 

 

Jako kryterium uznania niniejszego porozumienia za znaczące przyjęto fakt, że łączna szacowana 

wartość umowy w okresie przewidywanego obowiązywania może przekroczyć 10% kapitałów 

własnych Kino Polska TV S.A. 

 

Zawarcie powyższej umowy związane jest z optymalizacją strukturalną funkcjonowania  

Kino Polska TV S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej. 

 

Jednocześnie Emitent oświadcza, iż umowa produkcyjna na przygotowywanie kanałów z rodziny 

FilmBox zawarta w dniu 1 września 2010 r. (okres obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.) pomiędzy 

Kino Polska TV S.A. a SPI TV Ltd. (nowa nazwa: Filmbox International Ltd.) nadal pozostaje  

w mocy. Na podstawie niniejszej umowy Kino Polska TV S.A. świadczyła będzie usługi 

przygotowywania programów na rzecz Filmbox International Ltd. uzupełniające działania KPTV 

Media w tym zakresie. 

 

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 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 z późn. zm.). 
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