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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje o rozwiązaniu  w dniu dzisiejszym  

tj. 30 września 2011 r. umowy dystrybucyjnej („Umowa”) zawartej w dniu 1 września 2010 r. 

pomiędzy Spółką, a SPI TV Ltd. z siedzibą w Londynie. 

Przedmiotem Umowy było udzielenie na rzecz Spółki wyłącznej licencji na reemisję programów 

telewizyjnych takich jak: FILMBOX, FILMBOX HD, FILMBOX FAMILY, FILMBOX EXTRA, 

FILMBOX EXTRA 1, FASHIONBOX, FIGHTBOX, DOCUBOX, FILMBOX ACTION, STARBOX, 

wraz z prawem udzielenia sublicencji operatorom kablowym, satelitarnym lub działającym  

z wykorzystaniem innych technik transmisji i reemisji. Licencja udzielona Spółce obowiązywała 

na terytorium Polski. Za zgodą obydwu stron, licencja ta mogła być rozszerzana na inne 

programy SPI TV Ltd. 

 

Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 30 września 2011 r. 

Przyczyną jej rozwiązania jest zmiana modelu dystrybucji programów należących do SPI TV Ltd. 

poprzez rozszerzenie sieci dystrybucyjnej tychże programów na pozostałe rynki europejskie. 

  

Spółka nie przewiduje żadnych skutków finansowych wynikających z rozwiązania powyższej 

Umowy. 

  

Jednocześnie Spółka informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 30 września 2011 r. umowy 

dystrybucyjnej („Umowa Dystrybucyjna”) pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Cinephil France S.A.S. 

z siedzibą we Francji, zastępującej dotychczasową Umowę. 

  

Przedmiotem Umowy Dystrybucyjnej jest udzielenie przez Cinephil France S.A.S. na rzecz Spółki 

wyłącznej licencji na reemisję programów telewizyjnych takich jak: FILMBOX, FILMBOX HD, 

FILMBOX FAMILY, FILMBOX EXTRA, FILMBOX EXTRA 1, FASHIONBOX, FIGHTBOX, 

DOCUBOX, FILMBOX ACTION, STARBOX, wraz z prawem udzielenia sublicencji operatorom 

kablowym, satelitarnym lub działającym z wykorzystaniem innych technik transmisji i reemisji. 

Licencja wyłączna udzielona Spółce obowiązuje na terytorium Polski. Za zgodą obydwu stron, 

licencja ta może być rozszerzana na inne programy i inne terytoria Unii Europejskiej - jednakże 



nie będzie to licencja wyłączna. 

Z tytułu niniejszej umowy Cinephil France S.A.S.przysługiwać będzie opłata licencyjna ustalana 

co miesiąc w oparciu o przychody osiągnięte przez Spółkę od operatorów kablowych  

i satelitarnych oraz działających z wykorzystaniem techniki reemisji w Internecie pomniejszone  

o uzgodnione koszty dystrybucyjne tychże programów. 

 

Warunki Umowy Dystrybucyjnej nie odbiegają od standardów rynkowych. W Umowie 

Dystrybucyjnej nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa 

Dystrybucyjna nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. 

  

Jako kryterium uznania Umowy Dystrybucyjnej za znaczącą przyjęto fakt, iż jej szacowana 

wartość może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki. 

 

Umowa Dystrybucyjna pomiędzy Kino Polska TV S.A., a Cinephil France S.A.S. wejdzie w życie 

od dnia 1 października 2011 r. 

 

Umowa Dystrybucyjna została zawarta na czas określony 5 lat. 

  

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5 oraz §9 i § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów  

z dnia 19 lutego 2009 r. 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. Nr184, 

poz. 1539, z późn. zm.). 
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