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ON THE ACTIVITY IN 2015

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2015

In the period from January 1, 2015 to December 31, 2015 the composition

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. skład Rady

of the Company’s Supervisory Board was as follows:

Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:



Loni Farhi – Chairman of the Supervisory Board,



Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej,



Stacey Sobel – Vice-Chairman of the Supervisory Board,



Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,



Piotr Orłowski – Member of the Supervisory Board,



Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej,



Krzysztof Rudnik – Member of the Supervisory Board,



Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej,



Leszek Stypułkowski – Member of the Supervisory Board,



Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej,



Berrin Avcilar – Member of the Supervisory Board,



Berrin Avcilar – Członek Rady Nadzorczej,



Piotr Reisch – Member of the Supervisory Board.



Piotr Reisch – Członek Rady Nadzorczej.

In 2015 the Supervisory Board adopted the following resolutions:

W roku 2015 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

February 18, 2015

18 lutego 2015 r.



regarding the granting of the consent for the entry into a License
agreement

to

use

the

rights

to

feature

films



with

korzystania

SPI International B.V.,


w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy licencyjnej
z

praw

do

filmów

fabularnych

z SPI International B.V.,

regarding the granting of the consent for the entry into a License



w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy licencyjnej

agreement to use the rights to feature films with Telewizja

korzystania z praw do filmów fabularnych z Telewizją

Polsat Sp. z o.o.

Polsat Sp. z o.o.

February 26, 2015


regarding the granting of the consent for granting by Kino Polska

26 lutego 2015 r.


TV S.A. loan for TV Okazje Sp. z o.o.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Kino Polska
TV S.A. pożyczki dla TV Okazje Sp. z o.o.

May 23, 2015


regarding the evaluation of the financial statement of Kino Polska



TV S.A. for financial year 2014,


23 maja 2015 r.

obrotowy 2014,

regarding the evaluation of the consolidated financial statement


of Kino Polska TV S.A. Capital Group for financial year 2014,

w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok

w

sprawie

oceny

skonsolidowanego

sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok




on the activity of Kino Polska TV S.A. in 2014,






w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. w roku 2014,

regarding the evaluation of the motion of the Management Board
concerning distribution of profit of Kino Polska TV S.A. for 2014

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Kino Polska TV S.A. w roku 2014,

regarding the evaluation of the report of the Management Board
on the activity of the Kino Polska TV S.A. Capital Group in 2014,



obrotowy 2014,

regarding the evaluation of the report of the Management Board



w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu

and profit for previous years,

podziału zysku Kino Polska TV S.A. za rok 2014 i zysku za

regarding approval of the report of the Supervisory Board on

lata ubiegłe,

evaluation of the financial statement of Kino Polska TV S.A. for



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

financial year 2014 and the report of the Management Board on

z oceny sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za

the activity of the Company in 2014, as well as a motion of the

rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności
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Management Board concerning distribution of profit of the

Spółki w roku 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału

Company for 2014 and profit for previous years,

zysku Spółki za rok 2014 oraz zysku za lata ubiegłe,

regarding approval of the report of the Supervisory Board on
evaluation



of

the

consolidated

financial

statement

of



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Kino Polska TV S.A. for financial year 2014 and the report of the

z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Management Board on the activity of the Kino Polska TV S.A.

Kino Polska TV

Capital Group in 2014,

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

regarding approval of the report on evaluation of its own work in

Kino Polska TV S.A. w roku 2014,

2014 and the system of internal control, as well as the system of



management of risk relevant for the Company.

S.A. za rok obrotowy 2014 oraz

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z oceny swojej
pracy w roku 2014 oraz systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

May 26, 2015


26 maja 2015 r.

regarding the appointment of the Company’s Planning and



Budgeting Committee

Spółki

June 24, 2015






24 czerwca 2015 r.

regarding the appointing a Member of the Management Board –





w sprawie powołania Członka Zarządu – Marcina

Marcin Kowalski and setting the remuneration for a new Member

Kowalskiego oraz ustalenia wynagrodzenia dla nowego

of the Company’s Management Board,

Członka Zarządu Spółki,

regarding the appointing a Member of the Management Board –



w sprawie powołania Członka Zarządu – Albera Uziyel oraz

Alber Uziyel and setting the remuneration for a new Member of

ustalenia wynagrodzenia dla nowego Członka Zarządu

the Company’s Management Board,

Spółki,

regarding the granting a consent to competitive activities of



Members of the Management Board of the Company,


w sprawie powołania Komitetu Planowania i Budżetowania

w sprawie wyrażenia zgody na działalność konkurencyjną
Członków Zarządu Spółki,

regarding dismissal form the Management Board Mr. Bogusław



w sprawie odwołania z Zarządu Pana Bogusława

Kisielewski and Mr. Berk Uziyel and regarding appointment

Kisielewskiego oraz Pana Berka Uziyel oraz powołania do

Mr. Bogusław Kisielewski and Mr. Berk Uziyel to the Management

Zarządu Bogusława Kisielewskiego oraz Pana Berka Uziyel

Board in order to equalize the term of office of all members of the

w celu wyrównania kadencji wszystkich kadencji członków

Management Board,

Zarządu,

regarding the granting of a bonus to the President of



the Management Board of Kino Polska TV S.A. for the results

w sprawie przyznania premii dla Prezesa Zarządu
Kino Polska TV S.A. za wyniki osiągnięte w roku 2014,

achieved in 2014,


regarding the granting of a bonus to the Member of
the Management Board of Kino Polska TV S.A. for the results
achieved in 2014
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June 26, 2015


26 czerwca 2015 r.

regarding the granting of the consent for the conclusion of



w sprawie udzielenia zgody na zawarcie aneksu do umowy

the annex to the overdraft agreement and regarding the granting

kredytu w rachunku bieżącym oraz w sprawie udzielenia

of consent for the conclusion of revolving facility agreement

zgody na zawarcie umowy kredytu obrotowego

July 24, 2015


regarding granting of the consent for the conclusion of
subscription

Video

on

Demand

Agreement

with

24 lipca 2015 r.


UPC Polska Sp. z o.o.

on Demand Agreement z UPC Polska Sp. z o.o.

July 28, 2015


w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Subscription Video

28 lipca 2015 r.

regarding the appointment of an auditor to audit the Company's



w

sprawie

wyznaczenia

biegłego

rewidenta

do

financial statement for the fiscal year 2015 and consolidated

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

financial statement of the Company's Capital Group for the fiscal

Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego

year 2015 and the semi-annual review of the standalone and

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za

consolidated financial statement for the first half of 2015.

rok

obrotowy

jednostkowego

2015
i

oraz

przeglądu

skonsolidowanego

półrocznego
sprawozdania

finansowego za I półrocze 2015 r.

September 22, 2015


22 września 2015 r.

regarding the granting of the consent for taking up not more than

2 626 549 akcji serii E spółki pod firmą Stopklatka S.A.

under the name Stopklatka S.A. with its seat in Warsaw.

z siedzibą w Warszawie.

6 października 2015 r.

regarding the granting the consent for the conclusion of Premium



w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Premium Pay

Pay Television and SVOD License Agreement with The Walt Disney

Television and SVOD License Agreement z The Walt Disney

Company Limited.

Company Limited.

October 7, 2015


w sprawie udzielenia zgody na objęcie nie więcej niż

2 626 549 shares series E in the share capital of the Company

October 6, 2015




7 października 2015 r.

regarding the granting of consent for taking up of shares in the



w sprawie udzielenia zgody na objęcie udziałów spółki pod

share capital of the company under the name Cyfrowe

firmą Cyfrowe Repozytorium Filmowe spółka z ograniczoną

Repozytorium Filmowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

with its seat in Warsaw.

October 23, 2015


23 października 2015 r.

regarding the granting of consent for concluding an investment



agreement and taking up shares,


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
inwestycyjnej oraz objęcie udziałów,

regarding the granting of consent for extending loans and
acquiring shares.



w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek oraz
nabycie udziałów.
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October 30, 2015


30 października 2015 r.

regarding granting of consent for concluding agreement on taking



up shares

udziałów.

December 4, 2015


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy objęcia

4 grudnia 2015

regarding granting consent for the entry into a License agreement



to use the rights to feature films with SPI International B.V.,

w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy licencyjnej
korzystania

z

praw

do

filmów

fabularnych

z SPI International B.V.,


regarding the granting of the consent for the entry into a License
agreement

to

use

the

rights

to

feature

films



with

w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy licencyjnej
korzystania

Telewizja Polsat Sp. z o.o.

z

praw

do

filmów

fabularnych

z Telewizją Polsat Sp. z o.o.

Moreover during 2015 there were four meetings of the Company

Ponadto, w roku 2015 miały miejsce cztery posiedzenia Rady

Supervisory Board, on the following dates: 3 February, 24 June, 28 August

Nadzorczej Spółki w dniach: 3 lutego, 24 czerwca, 28 sierpnia oraz

and 10 November. In the course of these meetings were discussed, among

10 listopada. W trakcie przedmiotowych posiedzeń omawiane były

others, the following issues:

m.in. następujące kwestie:



presentation and discussion about Kino Polska TV S.A. Capital



Group budget for 2015,



Kino Polska TV S.A. na rok 2015,

discussion about potential projects,

dyskusja dotycząca potencjalnych projektów



przedstawienie Pani Justyny Strysik-Lewandowskiej jako
Managera ds. controllingu i relacji inwestorskich,



przedstawienie Pana Marcina Kowalskiego oraz Pana

presentation and appointment of Mr. Marcin Kowalski and

Albera Uziyel oraz powołanie ich na Członków Zarządu Kino

Mr. Alber Uziyel as new Members of the Management Board of

Polska TV S.A.,


Kino Polska TV S.A.,




presentation of Mrs. Justyna Strysik-Lewandowska as Controlling
and IR Manager,



prezentacja i dyskusja na temat budżetu Grupy Kapitałowej

podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Zarządu Pana

adoption of the resolution regarding dismissal form the

Bogusława Kisielewskiego oraz Pana Berka Uziyel oraz

Management Board of Kino Polska TV S.A. Mr. Bogusław

powołania do Zarządu Bogusława Kisielewskiego oraz Pana

Kisielewski and Mr. Berk Uziyel and regarding appointment

Berka Uziyel w celu wyrównania kadencji wszystkich

Mr. Bogusław Kisielewski and Mr. Berk Uziyel to the Management

kadencji członków Zarządu,

Board in order to equalize the term of office of all Management


Board members,


prezentacja i dyskusja nad zrewidowanych budżetem na

presentation and discussion on revised budget for 2015 and

2015 r. oraz prezentacja zrealizowanych wyników za

presentation of achieved financial results for 1Q 2015 and for the

I kwartał 2015 r. i za okres styczeń – kwiecień 2015 r. Grupy

period January – April 2015 of Kino Polska TV S.A. Capital Group,

Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ,



updating information on the potential projects ,



aktualizacja informacji o stanie potencjalnych projektów,



presentation and discussion about financial results of Kino Polska



prezentacja i dyskusja na temat wyników finansowych

TV S.A. Capital Group for the first half of 2015 vs the budget for

Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za pierwsze półrocze

first half of 2015,

2015 r. w porównaniu z budżetem za I półrocze 2015 r.,
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presentation and discussion about business and financial results
of Kino Polska TV S.A. and Kino Polska TV S.A. Capital Group for 9

i biznesowych Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej

months of 2015 vs budget for 9 months of 2015 (3 Q),

Kino Polska TV S.A. za 9 miesięcy 2015 r. w porównaniu

presentation of actual results of Kino Polska TV S.A. and Kino

z budżetem za 9 miesięcy 2015 r. (3 kw.),


Polska TV S.A. Capital Group for 9 months of 2015 vs budget for 9



prezentacja i dyskusja na temat wyników finansowych

prezentacja zrealizowanych przez Kino Polska TV S.A. oraz

months of 2015 (3 Q),

Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. wyników za 9

Presentation of updated information about investment in new

miesięcy 2015 r. (3 kw.) w porównaniu z budżetem,

DTT channels,



Aktualizacja informacji o inwestycji w nowe kanały DTT,

Presentation of the potential projects



Prezentacja potencjalnych projektów

Within the Supervisory Board of Kino Polska TV S.A. also operates an Audit

W

okresie

Committee composed as follows:

w

Kino

sprawozdawczym w

Polska

TV

S.A.

działał

ramach Rady
także

Nadzorczej

Komitet

Audytu,

w następującym składzie:

In the period from 1 January 2015 to 31 December 2015:

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.:



Piotr Orłowski – Chairman of the Audit Committee,



Piotr Orłowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,



Berrin Avcilar – Member of the Audit Committee,



Berrin Avcilar – Członek Komitetu Audytu,



Krzysztof Rudnik – Member of the Audit Committee.



Krzysztof Rudnik – Członek Komitetu Audytu.

In 2015, there were three meetings of the Audit Committee, on

W 2015 roku odbyło się pięć posiedzeń Komitetu Audytu,

the following dates: 9 January, 13 March, 22 May, 24 June and 18 August.

w następujących terminach: 9 stycznia, 13 marca, 22 maja,
24 czerwca i 18 sierpnia.

At these meetings, the Audit Committee dealt with the following issues:

Na posiedzeniach, Komitet Audytu zajmował się m.in. następującymi
kwestiami:



meeting with auditor regarding audit strategy and the rules of



cooperation,


strategii badania oraz zasad współpracy,

meeting with auditor and discussion about financial statements



for 2014 and annual audit results,


spotkaniem z biegłym rewidentem w celu omówienia
przebiegu badania sprawozdania finansowego za 2014 r.,

discussion on the selection of an auditor to audit the financial



statements for 2015,


spotkaniem z biegłym rewidentem w celu omówienia

dyskusją w sprawie wyboru biegłego rewidenta za rok
2015 r.

discussion on recommendation on choosing an auditor to audit



dyskusją nad rekomendacją wyboru audytora do badania

financial statement for the fiscal year 2015 and consolidated

sprawozdania finansowego Kino Polska TV S.A. za rok

financial statement of the Kino Polska TV S.A. Capital Group for

obrotowy

fiscal year 2015,

finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za rok

2015

i

skonsolidowanego

sprawozdania

obrotowy 2015,


meeting with the auditor ((PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.)



spotkaniem

z

biegłym

(PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.)
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On 23 May 2015 the Audit Committee adopted the resolution regarding

W dniu 23 maja 2015 r. Komitet Audytu podjął uchwałę w sprawie

evaluation of the Management Board report on the activity and the motion

opinii dotyczącej sprawozdania finansowego za rok 2014,

concerning distribution of profit for 2014.

sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014 oraz wniosku co do
podziału zysku za rok 2014.

Moreover on July 29, 2015 Audit Committee adopted a resolution on

Dodatkowo w dniu 29 czerwca 2015 r. Komitet Audytu podjął

the selection of PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. to audit the Company's

uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. do

financial statements and consolidated financial statements of the Capital

badania sprawozdania finansowego Spółki

Group of Kino Polska TV S.A. for 2015 and a review of the standalone and

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za

the consolidated financial statements of the Company and its Capital Group

rok 2015 oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego

for the first half of 2015.

sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za I

i skonsolidowanego

półrocze 2015 r.

Evaluation of internal control and risk management system relevant for

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania

the Company

ryzykiem istotnym dla Spółki

The Supervisory Board considers the system of internal control and risk

Rada Nadzorcza uznaje system

kontroli wewnętrznej oraz

management relevant to the Company as good. Kino Polska TV S.A. has

zarządzania

dla

different types of procedures and internal regulations included in

Kino Polska TV S.A. posiada procedury oraz różnego rodzaju

the control system.

regulaminy wewnętrzne wchodzące w skład systemu kontroli.

The Company is not in danger of losing financial liquidity, settles its

Spółka nie jest zagrożona utratą płynności finansowej, swoje

obligations to date. Majority Company’s property is financed by its own

zobowiązania reguluje na bieżąco. W przeważającej części majątek

capital, in the partially financed by external capital such as short-term

Kino Polska TV S.A. jest finansowany udziałem własnym, przy

overdraft.

częściowym finansowaniu kapitałem obcym jakim jest udzielony

ryzykiem

istotnym

Spółki

jako

dobry.

krótkoterminowy kredyt w rachunku bieżącym.

The Management Board of Kino Polska TV S.A. is responsible for internal

Za system kontroli wewnętrznej, a także za skuteczność jego

control system, as well as its effectiveness in the process of preparing

funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

financial statements. Financial statements are prepared by the Financial

odpowiedzialny jest Zarząd Kino Polska TV S.A. Sprawozdania

Department of the Company, and then submitted to its Management Board.

finansowe sporządzone są przez Dział Finansowy Spółki, a następnie

The financial statements are also passed to the Members of the Supervisory

przekazywane

Board

and

przekazywane są także do informacji Członków Rady Nadzorczej

semi-annual statements are audited by an independent auditor chosen in

i Komitetu Audytu. Dodatkowo sprawozdania roczne i półroczne

accordance with the recommendation of the Audit Committee and

poddawane są badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta,

Supervisory Board.

wybranego zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu i Rady

and

to

Audit

Committee.

Additionally

annual

do

jej

Zarządu.

Sprawozdania

finansowe

Nadzorczej.

Evaluation of the work of the Supervisory Board

Ocena pracy Rady Nadzorczej

In 2015 Members of Supervisory Board were fully involved in its work by

W roku 2015 Członkowie Rady Nadzorczej byli w pełni zaangażowani

participating in the Supervisory Board’s meetings. The vote on various

w prace Rady uczestnicząc w pełnym składzie w jej obradach.

resolutions was taking place with the principles set out in the Regulations

Głosowanie
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of the Supervisory Board and the Company Statute. The cooperation

z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej

between Supervisory Board and Management Board we consider as

i Statucie Spółki. Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy

satisfactory.

jako zadowalającą.

_______________
Loni Farhi

_______________
Stacey Sobel

_______________
Piotr Orłowski

_______________
Piotr Reisch

_______________
Krzysztof Rudnik

_______________
Leszek Stypułkowski

_______________
Katarzyna Woźnicka
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