
Raport bieżący nr 35/2012 

 

Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A. 

 

Data sporządzenia raportu: 29 czerwca 2012 r. 

 

Temat: Odnowienie i zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym. 

 

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, że w dniu 29 czerwca 2012 roku zawarty został 

Aneks nr 6 do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku bieżącym (zwany dalej: „Kredyt”) z dnia  

10 kwietnia 2008 r. wraz z aneksami, pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa 

Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”).  

 

Przedmiotem niniejszego Aneksu jest odnowienie i zwiększenie linii kredytowej w rachunku 

bieżącym. Zgodnie z postanowieniami niniejszego Aneksu, Kredyt jest dostępny w następujących 

okresach i kwotach: 

 W okresie od 29.06.2012 r. do 15.07.2012 r. w wysokości 3 700 000 zł (słownie: trzy 

miliony siedemset tysięcy złotych), 

 W okresie od 16.07.2012 r. do 28.06.2013 r. w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć 

milionów złotych). Termin spłaty kredytu upływa w dniu 28.06.2013 r.  

 

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego  

dnia + marża banku. 

 

Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest złożony przez Spółkę do dyspozycji Banku weksel 

własny in blanco, oświadczenie o poddaniu się przez Kino Polska TV S.A. egzekucji do kwoty 

10 000 000 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych), obejmującej ewentualne roszczenia 

Banku z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 3/2008 oraz udzielenie Bankowi 

pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Spółki. 

 

W niniejszym Aneksie nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku lub terminu.  

Nie zawiera on także 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 jego szacowana 

wartość może przekroczyć 10% kapitałów własnych Spółki. 

 

Termin wykorzystania aktualnej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000 zł 

(trzy miliony złotych) upływa z dniem 29 czerwca 2012 roku (o ustanowieniu linii kredytowej Kino 

Polska TV S.A. informowała raportem bieżącym nr 28/2011). 

 



Jednocześnie Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż Spółka zadecydowała o nieprzedłużaniu 

obowiązującego do dnia 3 lipca 2012 r. kredytu zaliczka (o zawarciu porozumienia z Bankiem  

w sprawie kredytu zaliczka Kino Polska TV S.A. informowała raportem bieżącym nr 32/2011). 

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 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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