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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 17 kwietnia 

2013 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A., KPTV Media Sp. z o.o. (podmiotem w 100% zależnym od 

Emitenta) oraz Canal + Cyfrowy S.A. („Canal+”) zostało podpisane trójstronne porozumienie 

(„Cesja”), w sprawie przekazania praw i obowiązków Emitenta wynikających z umowy  

o współpracy zawartej pomiędzy Spółką a Canal+ w dniu 1 września 2010 r. wraz z aneksami 

(„Umowa”).  

 

W Umowie zostały określone zasady i warunki, zgodnie z którymi Canal + udostępnił na rzecz 

Spółki odpowiednią pojemność satelitarną na potrzeby transmisji sygnału programów  z rodziny 

FilmBox, aktualnie: FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox HD, FilmBox Action,  

a także świadczy na ich rzecz m.in. usługi transmisji. Umowa została opisana w Prospekcie 

Emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lutego 2011 r. 

 

Z tytułu świadczonych usług Canal + przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe określone 

na warunkach rynkowych. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 1 stycznia 2014 r. 

Canal + może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez KPTV 

Media Sp. z o.o. prawa do dystrybucji programów oraz w przypadku, gdyby którekolwiek 

oświadczenie i zapewnienie zawarte w Umowie,  a dotyczące KPTV Media Sp. z o.o. okazałoby 

się nieprawdziwe. 

 

Umowa nie zawiera zastrzeżenia dotyczącego warunku lub terminu, jak również postanowień 

dotyczących kar umownych, które mogą przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości 

Umowy lub wyrażoną w złotych równowartość 200 000 euro. 

 

Na mocy zawartej Cesji KPTV Media Sp. z o.o. z dniem 1 kwietnia 2013 r. przejmuje prawa  

i obowiązki Emitenta względem Canal +. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. 

 

Jako kryterium uznania niniejszego porozumienia za znaczące przyjęto fakt, że wartość 

przedmiotowej Umowy w okresie jej dotychczasowego obowiązywania przekroczyła kwotę 10% 

kapitałów własnych Kino Polska TV S.A. 



Zawarcie wyżej opisanej Cesji związane jest z przeprowadzaną restrukturyzacją Kino Polska  

TV S.A. i nie zmieni sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 3,5 oraz §9 i §11 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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