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3

Bogusław 
Kisielewski

Prezes 

Zarządu

Levent 
Gültan

Członek 

Zarządu

Berk
Uziyel

Członek

Zarządu

Katarzyna 
Woźnicka

Członek 

Zarządu



1. Grupa Kino Polska TV
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Kim jesteśmy?
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Zdywersyfikowany 

biznes

• Dystrybucja treści na 
platformy streamingowe 
i VOD.

• Kanały telewizyjne.

• Zakup i sprzedaż licencji.

• Produkcja treści.

Jeden z liderów rynku

• Jedna z największych grup 
medialnych, działających na 
polskim rynku, ze średnim 
udziałem w oglądalności widowni 
komercyjnej na poziomie 2,51% 
(SHR%, All 16-49, live). 

• Lider wśród kanałów filmowych 
i tematycznych w Polsce, szeroko 
obecny na rynkach 
międzynarodowych.

Działalność na rynkach 

międzynarodowych

• Unikatowy gracz na polskim 
rynku, który prowadzi również 
szeroką działalność biznesową 
na rynkach międzynarodowych

• 40 krajów świata.

• 35,9% przychodów z rynków 
międzynarodowych.

• Grupa jest częścią Grupy 
Canal+.

Biznes odporny na 

kryzys

• Grupa posiada 
zdywersyfikowaną strukturę 
przychodów, dzięki czemu 
jest odporna na zawirowania 
rynkowe.

• Ok. 2/3 przychodów stanowi 
emisja i sprzedaż licencji.

• Prawie 40% przychodów 
stanowi reklama na kanałach 
płatnych i w telewizji 
naziemnej.



Nasz biznes „w pigułce”
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Sprzedaż treści 
na platformy 

streamingowe 
oraz VOD 

Sprzedaż 
licencji

Płatne kanały 
TV

(przychody z 
emisji)

Telewizja 
naziemna

(przychody z 
reklamy)

Produkcja 
treści

Własne 
platformy

▪ Bezpieczne przychody nawet przy spowolnieniu gospodarczym.
▪ Rosnąca konkurencja i konsolidacja rynku.

▪ Rosnący potencjał rynkowy.
▪ Nowe wyzwania i inwestycje.

Uproszczone operacje – większa 
wydajność i konkurencyjność 

zapewniają wyższe marże

Bezpieczne, stale rosnące 
przychody

Core biznes Nowy biznes
Rosnące przychody

W przyszłości synergia 
z głównymi obszarami działalności, 

by wykorzystać istniejące 
możliwości 



Cele strategiczne – Core Business
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Cele strategiczne

Benefits of the Project
▪ Piąta pozycja wśród grup TV w Polsce.
Zdobycie i utrzymanie piątej pozycji wśród grup telewizyjnych w
Polsce pod względem udziału w rynku reklamowym, ze
średniorocznym udziałem na poziomie 2,6-3% w oglądalności
widowni komercyjnej (SHR, All 16-59, live).

▪ Dalsze umacnianie pozycji rynkowej.
Umacnianie silnej pozycji rynkowej i współpracy z kluczowymi
uczestnikami rynku w zakresie: sprzedaży licencji, produkcji,
dystrybucji i reklamy.

▪ Wzrost przychodów z reklam.
Wzrost przychodów ze sprzedaży reklam, dostarczenie bardziej
atrakcyjnych treści, a także budowanie zasięgu i liczby
subskrybentów FilmBox Premium na rynkach międzynarodowych.

▪ Dalszy rozwój działalności międzynarodowej.
Dalszy rozwój zdywersyfikowanej działalności na rynkach
międzynarodowych – umacnianie pozycji Grupy w zakresie
produkcji kanałów telewizyjnych, reklamy i dystrybucji treści.

▪ Stopniowe wprowadzanie reklam na kanale FilmBox (basic).
Stopniowe wprowadzanie reklam na kanale FilmBox (basic), co
pozwoli na wzrost przychodów ze sprzedaży reklam na rynkach
w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

▪ Zwiększanie o nowe terytoria zasięgu technicznego.
Zwiększanie o nowe terytoria zasięgu technicznego i wzrost
przychodów ze sprzedaży pakietów FilmBox (premium) na rynkach
międzynarodowych.



Cele strategiczne – Digital i Transformacja
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Cele strategiczne

Benefits of the Project▪ Cyfrowa transformacja.
2021 rokiem tworzenia nowych rozwiązań i uruchomienia nowej platformy: FilmBox+. Oczekiwany wzrost
przychodów z działalności cyfrowej w najbliższych latach.

▪ Rozszerzenie działalności VOD w Polsce.
Rozszerzenie działalności VOD w Polsce, dostarczanie treści do nowych sekcji VOD dostępnych dla
odbiorców.

▪ AVOD.
AVOD (wideo na żądanie oparte na reklamach) - rozpoczęcie monetyzacji w różnych kanałach dostępu.
Szersza dystrybucja katalogu SPI AVOD oraz globalnego katalogu treści w Polsce.

▪ Uruchomienie aplikacji.
Przygotowanie do uruchomienia dedykowanych aplikacji / usługi online dla wybranych kanałów
telewizyjnych, pozwalających na monetyzację Ad-Sense i nowe możliwości umów sponsorskich.



Nowy biznes i cyfrowa transformacja
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Dystrybucja treści VOD

▪ Rozszerzenie dystrybucji treści VOD 
za pośrednictwem partnerów B2B.

▪ Wyższa oglądalność nowych kanałów 
dystrybucji, dzięki atrakcyjnym treściom.

▪ Zwiększenie udziału VOD na rynkach 
międzynarodowych.

Własne platformy 
i aplikacje online

▪ Rozwój  serwisu streamingowego FilmBox+, 
który wystartował  w lutym 2021 r. Na 
platformie można oglądać filmy, seriale oraz 
kanały z portfolio KPTV „na żywo” 
jednocześnie na 4 różnych urządzeniach, 
w jakości od 360p do 1080p. 

▪ Tworzenie nowych aplikacji i usług, które 
uzupełnią usługi i wzmocnią pozycję marek 
Grupy. 

▪ Rozbudowa oferty reklamowej w ramach 
oferowanych rozwiązań cyfrowych. 

Produkcja treści

▪ Realizacja popularnych, opartych na 
międzynarodowych formatach, programów 
rozrywkowych dla Zoom TV. 

▪ Produkcja filmowa dla kin, TV i VOD, tworzenie 
autorskich, polskich seriali na potrzeby 
Stopklatki i Kino Polska − biblioteka produkcji 
własnych jako element budowania przewagi 
konkurencyjnej. 

▪ Produkcja treści na potrzeby kanałów SM i e-
sportowych wydarzeń w ramach Gametoon. 



3. Kluczowe fakty 2021 r.
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Podstawowe wyniki 2021 r.
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257,2 mln zł
przychodów

+21,4% r/r

92,4 mln zł 
przychodów z rynków 

międzynarodowych 

121,2 mln zł
EBITDA

+37% r/r

48,6 mln zł
zysk netto

+78,5% r/r

50,1% 
przychodów 

z emisji

37,6% 
przychodów 

z reklam 

18,9% 
rentowność 

netto

2,51%
udział kanałów 

Grupy w rynku TV 
(SHR%, all 16-49, live)



Kluczowe fakty 2021
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▪ Przychody Grupy wzrosły o 21,4% r/r do 257,2 mln zł. Największe wzrosty odnotowano w emisji kanałów filmowych marki FilmBox i

kanałów tematycznych (+20,9 mln zł, +19,3% r/r), sprzedaży reklamy na kanale Stopklatka (+9,7 mln zł, wzrost o 30,6% r/r) oraz

sprzedaży praw licencyjnych (+9,5 mln zł, +50,0% r/r).

▪ Zysk netto Grupy w omawianym okresie wzrósł do 48,6 mln zł (+78,5%), co jest efektem wyższych przychodów we wszystkich

segmentach, przy jednoczesnej uważnej kontroli kosztów. Jednostkowy zysk netto wyniósł 29,6 mln zł (+44%).

▪ Poprawa rentowności we wszystkich segmentach. Rentowność netto wzrosła do 18,9% wobec 12,9% rok wcześniej.

▪ Na koniec 2021 r. Grupa wygenerowała nadwyżkę finansową w kwocie 14,2 mln zł w porównaniu do długu netto na koniec 2020 r.,

który wynosił 33,8 mln zł.

▪ Średni udział w widowni komercyjnej w 2021 wzrósł o ponad 9% r/r (dla kanałów Grupy Kino Polska TV) i wyniósł 2,51% (SHR%, All

16-49, live), natomiast w samym 4Q 2021: 2,46% (SHR%, All 16-49, live), co oznacza wzrost o 8,4 r/r.

▪ Widzowie poświęcili kanałom Grupy znacznie więcej czasu – w 2021 r. średni dzienny czas oglądania stacji wyniósł 43 minut i 12

sekund (ATS, All 16-49, live) i był o 4,9% dłuższy niż rok wcześniej. To wyraźnie więcej niż rynek. Wskaźnik ATS dla całego rynku spadł

o 5,0% r/r. W samym 4Q 2021 r. średni czas oglądania kanałów Grupy był dłuższy o 0,8% r/r (versus -5,3% r/ rynek).

▪ Na początku 2022 r. broker reklamowy kanałów Grupy rozpoczął sprzedaż czasu reklamowego w nowej grupie komercyjnej – All16-

59 (do tej pory górną granicą było 49 lat). Zmiana ta pozwoli na efektywniejszą komercjalizację zasobów programowych Grupy,

ponieważ profil widowni naszych kanałów jest lepiej dopasowany do nowej grupy komercyjnej.



Działalność międzynarodowa 2021
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Grupa Kino Polska TV prowadzi zdywersyfikowaną działalność na rynkach międzynarodowych.

Dostarcza treści poprzez operatorów kablowych, platformy cyfrowe oraz dystrybuuje treści na platformy online.

Rozwija także sprzedaż reklam na kanałach marki FilmBox.

▪ Całkowite przychody na rynkach międzynarodowych w 2021 r. wzrosły o 20,2% r/r i wyniosły
92,4 mln zł vs. 76,9 mln zł rok wcześniej.

▪ Przychody na rynkach międzynarodowych stanowiły 35,9% łącznych przychodów Grupy w 2021 r.

▪ Przychody z emisji kanałów marki FilmBox wzrosły na rynkach międzynarodowych o 10,3% r/r. W omawianym
okresie najdynamiczniej rozwijały się takie rynki jak Bułgaria, Rumunia, Czechy oraz kraje Półwyspu Bałkańskiego.
Kanał FilmBox Czechy w 2021 r. zanotował udział w oglądalności na poziomie 0,48% (w porównaniu do 0,46%
w 2020 r.), dzięki czemu wygenerowane przez niego przychody reklamowe wyniosły 4,2 mln zł, co oznacza 46%
wzrost r/r.



Produkcje własne 
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Magia nagości. Polska 2

Drugi sezon popularnego programu

randkowego w ZOOM TV. Premiera:

25 lutego 2022 r., program dostępny

jest także w FilmBox+.

Gadżet Show

Program poradnikowy w ZOOM TV.

Premiera: 1 marca 2022 r.

Power of Love Polska

Randkowe reality show, realizowane

w Stambule, emitowane na Zoom TV.

Premiera: 27 marca 2022 r.



2. Rynek
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Rynek – 2021
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▪ Udział tzw. „wielkiej czwórki” w oglądalności w 2021 r. spadł o 3,2% r/r do 30,24% (All 16-49) vs. 31,25% rok

wcześniej. Kanały te odnotowały także znaczący spadek średniej minutowej oglądalności o 12,1% (AMR, All

16-49, dane live) oraz mniejszy zasięg widowni (RCH, All 16-49, dane live) o 8,9% r/r.

▪ Udział kanałów filmowo-serialowych w oglądalności wyniósł 9,10% w grupie komercyjnej (All 16-49),

co oznacza wzrost o 1,8% r/r.

▪ Spadek średniej widowni dla całego rynku o 9,2% (AMR, All 16-49, dane live).

▪ Rynek reklamowy w Polsce w 2021 r. przekroczył historyczną wartość 10,5 mld zł, wzrost o 16,2% r/r*.

*źródło: Publicis Groupe.



Informacje o kanałach Grupy – 2021
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Udział w oglądalności wyniósł 1,24% 
(SHR%, All 16-49, live), wzrost                        
o 13,8% r/r; wydłużenie czasu 
oglądania o 9,6% r/r  (ATS, All 16-49, 
live ).

Udział w oglądalności wyniósł 0,52% 
(SHR%, All 16-49, live), spadek 
o 8,8% r/r; spadek czasu oglądania 
o 11,8% r/r (ATS, All 16-49, live ).

Udział w oglądalności wyniósł 0,43% 
(SHR%, All 16-49, live), wzrost 
o 26,5% r/r; wydłużenie czasu 
oglądania o 10,4% r/r (ATS, All 16-49, 
live ).

Udział w oglądalności wyniósł 0,21% 
(SHR%, All 16-49, live), wzrost 
o 23,5% r/r;  wydłużenie czasu 
oglądania o 13,6% r/r (ATS, All 16-49, 
live ).

Trend wzrostowy – zarówno 
w wariancie „a La Carte” jak 
i u operatorów (np. w Cyfrowym 
Polsacie.)

Udział w oglądalności wyniósł 0,10% 
(SHR%, All 16-49, live),  spadek
o 16,7% r/r;  spadek czasu oglądania 
o 26,5% r/r (ATS, All 16-49, live ).



Udział w rynku kanałów telewizyjnych
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Grupa Kino Polska TV – średni udział 
w grupie komercyjnej 2021 vs. 2020

▪ Średni udział w widowni komercyjnej w 2021 r.

wzrósł o ponad 9% r/r (dla kanałów Grupy Kino

Polska TV) i wyniósł 2,51% (SHR%, All 16-49, live),

natomiast w samym 4Q 2021: 2,46% (SHR%, All 16-

49, live), co oznacza wzrost o 8,4 r/r.

▪ Średni udział w widowni komercyjnej w 2021 r. przy

uwzględnieniu szerszej grupy wiekowej widowni

komercyjnej (SHR%, All 16-59, live) wyniósł 3,02%

(+12,3% r/r). W samym 4Q 2021: 2,99% (+10,3% r/r).

▪ Największe wzrosty odnotowały kanały Kino Polska,

Kino TV i Stopklatka.

2,13%

2,48%
2,36%

2,14%

2,53% 2,49% 2,55%
2,46%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021

Kino Polska Kino Polska Muzyka Kino TV ZOOM TV Stopklatka



4. Wyniki finansowe
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▪ W 2021 r. Grupa Kino Polska TV kontynuowała

umacnianie swojej pozycji finansowej, notując

poprawę wszystkich najważniejszych wskaźników

finansowych r/r.

▪ Przychody Grupy wzrosły o 45,4 mln zł (+21,4% r/r),

EBITDA o 32,7 mln zł i wyniosła 121,2 mln zł (+37%

r/r). Zysk netto wzrósł do 48,6 mln zł (+78,5% r/r).

▪ Rentowność netto wzrosła do 19,3% wobec 12,9%

rok wcześniej.

▪ Marża EBITDA wyniosła 47,1% wobec 41,8%

w ubiegłym roku.

▪ Na koniec 2021 r. Grupa wygenerowała nadwyżkę

finansową w kwocie 14,2 mln zł w porównaniu do

finansowego długu netto na koniec 2020 r., który

wynosił 33,8 mln zł.
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Stopklatka
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▪ W 2021 r. kanał Stopklatka odnotował 13,4% wzrost

oglądalności w grupie komercyjnej (SHR%, All 16-49,

live), zwiększając udziały z 1,09% do 1,24%

w porównaniu z 2020 r. To efekt konsekwentnej

polityki programowej oraz dopasowania oferty

programowej do potrzeb widza. Największym

wydarzeniem na antenie Stopklatki w 2021 roku była

premiera serialu „Szpital New Amsterdam”, wsparta

kampanią (OOH - out of home), kampanią digital i

publikacjami w prasie branżowej oraz działaniami

SEM, SoMe i PR.

▪ Najlepsze pozycje filmowe w 2021 roku to „Kilerów

2-óch” (171 tys. widzów, 3,4% SHR), „Poranek

Kojota” (169 tys. widzów i 3,5% SHR) oraz „Killer”

(168 tys. widzów i 3,1% SHR).

▪ Przychody segmentu w 2021 r. wzrosły o prawie 31%

r/r i wyniosły 41,5 mln zł, podczas gdy rentowność

w 2021 r. osiągnęła poziom 18,3%.
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Zoom TV
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W MLN ZŁ

▪ Pomimo niższego poziomu oglądalności odnotowanego

w 2021 r. (0,52% vs. 0,57%. SHR%, All 16-49, live),

kanał Zoom TV odnotował przychody wyższe o 9,6%

w porównaniu do roku poprzedniego, przy kosztach

operacyjnych wyższych o 5,1%.

▪ Niekorzystne zmiany w panelu telemetrycznym

dotyczące wszystkich kanałów MUX-8 nadal miały

wpływ na wyniki oglądalności (w ujęciu kwartalnym) na

wszystkie kanały nadające na tym multipleksie. Zoom

TV poprawił swoje rezultaty w październiku i grudniu

w ujęciu miesięcznym w odniesieniu do poprzedniego

roku. Znaczący wpływ na to miały emisje premierowe

programu rozrywkowego „Magia Nagości Polska” –

program osiągał widownie komercyjna w wielkości

ponad 100 tys. widzów i ponad 3% SHR.
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Kanały marki Kino Polska

23

W MLN ZŁ

▪ Dobre wyniki kanałów Grupy Kino Polska TV

zostały osiągnięte m.in. dzięki wzrostowi

oglądalności kanału Kino Polska (+28% r/r).

▪ Atrakcyjny kontent, w tym polska klasyka, w

dalszym ciągu cieszy się dużym

zainteresowaniem wśród widzów.

▪ Optymalizacja wykorzystania dostępnych

bibliotek programowych i kontrola pozostałych

wydatków przyniosły spadek kosztów o 6%.

▪ Rentowności segmentu wzrosła w efekcie do

53,4% wobec 43,6% rok wcześniej.
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Kanały filmowe marki FilmBox i kanały 
tematyczne
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W MLN ZŁ
▪ Grupa utrzymała trend wzrostowy przychodów

w segmencie kanałów filmowych marki

FilmBox i kanałów tematycznych notując

wzrost w 2021 r. o 19,3% r/r.

▪ Dzięki współpracy z operatorami udało się

powiększyć bazę subskrybentów w Polsce,

gdzie Grupa zanotowała 26% wzrost

przychodów r/r. Skuteczne działania

promocyjne oraz lepiej dobrany do grupy

docelowej kontent przynoszą wzrosty także na

innych rynkach międzynarodowych m.in w

Bułgarii, Rumunii, Czechach oraz w krajach

Półwyspu Bałkańskiego.

▪ Rentowność segmentu w 2021 r. wzrosła do
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Segmenty
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WYNIK OPERACYJNY WG SEGMENTÓW 2021

*Koszty operacyjne segmentu Stopklatka uwzględniają amortyzację związaną z nowo zidentyfikowanymi aktywami w wyniku alokacji ceny nabycia Stopklatki SA.

(W tys. zł)
Kanały filmowe marki 

FilmBox i kanały 
tematyczne

Kanały marki
Kino Polska

Produkcja 
kanałów TV

Zoom TV Stopklatka
Sprzedaż praw 

licencyjnych
Pozostałe 
segmenty

RAZEM

Emisja 113 252 15 584 - 3 - - - 128 839

Reklama 14 758 20 474 - 19 950 41 512 - - 96 694

Pozostała sprzedaż 899 - 1 286 - - 28 427 1 017 31 629

Razem sprzedaż 128 909 36 058 1 286 19 953 41 512 28 427 1 017 257 162

Koszty operacyjne (89 043) (16 793) (1 032) (25 654) (33 932) (25 025) (1 230) (192 709)

EBITDA 2021 66 597 24 080 361 4 569 22 314 3 624 (299) 121 246

Wynik segmentu za 2021 39 866 19 265 254 (5 701) 7 580 3 402 (213) 64 453

Rentowność segmentu za 2021 30,9%  53,4%  19,8%  (28,6%) 18,3%  12,0%  (20,9%) 25,1%

Wynik segmentu za 2020 25 935 13 808 231 (6 214) 918 1 938 (847) 35 769

Rentowność segmentu za 2020 24,0%  43,6%  22,0%  (34,1%) 2,9%  10,2%  (40,0%) 16,9%



Przychody 2021
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W MLN ZŁ
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Stopklatka
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licencyjnych

Reklama na
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Polska

Reklama na
kanale Filmbox

Przychody
ZOOM TV

Produkcja
kanałów TV

Inne 2021

Zmiana: +45,4 mln zł; +21,4% r/r
▪ Przychody Grupy ze sprzedaży w 2021 r.

zwiększyły się o 45,4 mln zł, co oznacza

wzrost o 21,4% w porównaniu do

poprzedniego roku.

▪ Największe wzrosty odnotowano w emisji

kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów

tematycznych (+20,9 mln zł, +19,3% r/r)

sprzedaży reklamy na kanale Stopklatka (+9,7

mln zł, +30,6% r/r) oraz sprzedaży praw

licencyjnych (+9,5 mln zł, +50,0% r/r).



Przychody ogółem wg terytorium
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* PRZYCHODY OBEJMUJĄ EMISJĘ, REKLAMĘ, PRODUKCJĘ, SPRZEDAŻ LICENCJI I INNE
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▪ Przychody na rynku polskim wzrosły o

22,1% r/r (+29,8 mln zł) głównie dzięki

wyższej o 25% r/r sprzedaży reklam i

wyższym o 17% r/r przychodom z emisji.

▪ Grupa dzięki rozwojowi w segmencie

emisji kanałów marki FilmBox i kanałów

tematycznych dalej notuje dwucyfrowe

tempo wzrostu przychodów na rynkach

międzynarodowych osiągając dynamikę na

poziomie 20,2% r/r w porównaniu do

2020 r.



Przychody z emisji kanałów FilmBox  
wg terytorium
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▪ Przychody z emisji kanałów marki

Filmbox wzrosły na rynkach

międzynarodowych o 10,3% r/r, zaś

rynku polskim o 21,7% r/r.

▪ Wzrosty na rynkach międzynarodowych

zostały odnotowane głównie w Bułgarii

(+27% r/r), Rumunii (+ 21% r/r) oraz

Czechach i Słowacji (+7% r/r). Jest to

efekt wzrostu organicznego oraz rosnącej

bazy subskrybentów.



EBITDA 2021
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kanałów Filmbox i

kanałów
tematycznych

Reklama
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Stopklatka

Emisja i reklama
kanałów Kino Polska

Reklama ZOOM TV Marża na sprzedaży
praw licencyjnych

Produkcja kanałów
TV

Świadczenia
pracownicze

Pozostała
działalność
operacyjna

Podatki i opłaty Pozostałe koszty
contentu

Koszty emisji EBITDA 2021

zmiana: +32,7 mln zł;  +37,0% r/r

▪ EBITDA w 2021 r. wzrosła o 32,7 mln zł do 121,2 mln zł, dzięki wysokiej dynamice wzrostu przychodów z emisji i reklamy w segmentach

kanałów marki FilmBox i kanałów tematycznych oraz kanałów marki Kino Polska, a także na skutek bardzo dobrej sprzedaży reklamy na kanale

Stopklatka.

▪ Po stronie kosztowej Grupa odczuła niewielki efekt zmiany poziomu wynagrodzeń oraz waloryzacji kosztów usług przesyłu sygnału.



Zysk netto 2021

30

▪ Grupa osiągnęła zysk netto w kwocie 48,6 mln zł (+ 78,5% r/r) w stosunku do analogicznego roku poprzedniego. Grupa kontynuowała poprawę

rentowności głównych segmentów przy jednoczesnej kontroli kosztów. W pozostałej działalności Grupa zanotowała negatywny wpływ różnic

kursowych (-3,9 mln zł), oraz kosztów podatkowych (-4,9 mln zł, głównie WHT - podatek u źródła).
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Zysk netto 2021

zmiana: +21,4 mln zł;  +78,5% r/r



Podsumowanie 2021
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Zdywersyfikowany 
biznes

Jeden z liderów 
rynku

Dalszy wzrost 
oglądalności

Rozwój digital

01

Grupa kontynuuje strategię
rozwoju opartą m. in. o wzrost
organiczny oraz własne
produkcje TV. Dywersyfikacja
sprzedaży (emisja/reklama)
zapewnia Grupie stabilne
przychody.

02

Grupa zanotowała poprawę
wszystkich najważniejszych wskaź-
ników finansowych r/r.

03

Oglądalność kanałów TV Grupy
wzrosła o ponad 9% r/r.

04

Grupa intensywnie rozwija
nowe obszary biznesu (w tym
digital), które pozwolą zwiększyć
skalę działalności w kolejnych
latach.



Najważniejsze definicje
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Zastrzeżenie prawne
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Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. (“Spółka”) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych
dotyczących Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA (“Grupa“) i jej perspektyw rozwoju. Nie może być ona traktowana jako część zaproszenia czy oferty do nabycia papierów wartościowych lub
do dokonania inwestycji. Prezentacja ta nie stanowi również oferty ani zaproszenia do przeprowadzenia innych transakcji dotyczących papierów wartościowych.

Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji niewynikające wprost z raportów okresowych publikowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA nie były poddane
niezależnej weryfikacji, w związku z czym nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan rzeczywisty. Niniejsza Prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do
przyszłości. W stwierdzeniach tych występują wyrazy takie, jak „przewidywać”, „zamierzać”, „szacować”, „być”, „oczekiwać”, „estymować” oraz słowa o podobnym znaczeniu. Wszelkie
stwierdzenia, inne niż odnoszące się do faktów historycznych, zawarte w niniejszej Prezentacji, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Grupy, jej strategii biznesowej,
planów i celów kierownictwa dotyczących przyszłej działalności (w tym planów rozwoju i celów dotyczących produktów i usług Grupy) są stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłości. Takie
stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są narażone na znane i nieznane rodzaje ryzyka, odznaczają się niepewnością i podlegają innym istotnym czynnikom, które mogą spowodować, że
faktyczne wyniki, działalności lub osiągnięcia Grupy będą istotnie różniły się od przyszłych wyników, działalności lub osiągnięć wyrażonych wprost lub domyślnie w tych stwierdzeniach
dotyczących przyszłości. Stwierdzenia te opierają się na szeregu założeń dotyczących obecnej i przyszłej strategii biznesowej Grupy oraz środowiska, w którym będzie ona prowadziła
działalność w przyszłości. Zostały one zamieszczone wyłącznie na dzień Prezentacji. Spółka wyraźnie odstępuje od wszelkich obowiązków lub zobowiązań w zakresie rozpowszechniania
jakichkolwiek uaktualnień lub korekt dowolnych stwierdzeń, które zostały zawarte w niniejszej Prezentacji, mających na celu odzwierciedlenie zmiany oczekiwań Spółki lub zmian zdarzeń,
warunków lub okoliczności, na których dowolne takie stwierdzenie zostało oparte, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają inaczej. Spółka zastrzega, że stwierdzenia dotyczące
przyszłości nie stanowią gwarancji co do przyszłych wyników, a jej faktyczna sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele kierownictwa dotyczące przyszłej działalności mogą istotnie
różnić się od przedstawionych lub zasugerowanych w takich stwierdzeniach zawartych w niniejszej Prezentacji. Ponadto, nawet jeżeli sytuacja finansowa, strategia biznesowa, plany i cele
kierownictwa dotyczące przyszłej działalności Grupy będą zgodne ze stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości zawartymi w Prezentacji, to te wyniki lub wydarzenia mogą nie stanowić żadnej
wskazówki co do wyników lub zdarzeń w następnych okresach.

Spółka nie zobowiązuje się do publikacji jakichkolwiek uaktualnień, zmian lub korekt informacji, danych lub stwierdzeń zawartych w Prezentacji, chyba że taki obowiązek informacyjny wynika z
obowiązujących przepisów prawa.

Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

Jedynym wiarygodnym źródłem dotyczącym wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA są raporty bieżące i okresowe, przekazywane przez spółki wchodzące w skład Grupy
Kapitałowej Kino Polska TV SA w ramach wykonywania przez nie obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów prawa polskiego.

Źródłem przedstawionych w Prezentacji danych dotyczących oglądalności jest Nielsen Audience Measurement (dane live)
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