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CZĘŚĆ I – PODSUMOWANIE
DZIAŁ A – WSTĘP I OSTRZEŻENIA
Podsumowanie składa się z wymaganych ujawnień zwanych „elementami”. Elementy te są ponumerowane w Działach
od A do E (A.1 – E.7).
Podsumowanie zawiera wszystkie elementy wymagane do zamieszczenia w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów
wartościowych i tego rodzaju emitenta. Ponieważ niektóre elementy nie są wymagane, mogą wystąpić przerwy w ciągłości
numeracji elementów.
Nawet w przypadku, gdy ujawnienie elementu jest wymagane dla tego rodzaju papierów wartościowych i tego rodzaju
emitenta, jest możliwe, że nie można udzielić żadnej informacji stosownej dla elementu. W takim przypadku
w podsumowaniu umieszcza się krótki opis element ze wzmianką „nie dotyczy”.
A.1

Ostrzeżenie
a) Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu,
b) każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości
Prospektu Emisyjnego,
c) w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie
skarżący inwestor może mieć, na mocy ustawodawstwa krajowego Państwa Członkowskiego, obowiązek
poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego, oraz
d) odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły Podsumowanie, w tym jego
tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub
niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia,
w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc
inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe.

A.2

Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu Emisyjnego na wykorzystanie
Prospektu Emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego
plasowania przez pośredników finansowych.
Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej
odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas który udzielana jest zgoda
na wykorzystywanie Prospektu Emisyjnego.
Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do
wykorzystywania Prospektu Emisyjnego.
Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma
obowiązek udzielać informacji na temat warunków Oferty w chwili składania przez niego tej Oferty.
Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu
przez pośredników finansowych.

DZIAŁ B – EMITENT
B.1

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta.
Prawna, statutowa i handlowa nazwa Emitenta brzmi: „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna. Zgodnie z § 1 statutu
Emitenta, działa on pod firmą: „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna. Mając na uwadze art. 305 § 2 KSH i § 1 statutu,
Emitent w obrocie może używać skrótu firmy w brzmieniu: „Kino Polska TV” S.A. oraz wyróżniającego go znaku
graficznego.

B.2

Siedziba oraz forma prawna Emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym Emitent prowadzi swoją
działalność, a także kraj siedziby Emitenta.
Siedzibą Emitenta jest Warszawa.
Emitent działa w formie spółki akcyjnej.
Emitent został utworzony oraz działa na podstawie polskich przepisów, w szczególności na podstawie KSH oraz
innych regulacji prawnych.
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Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska.
Adres siedziby: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa
B.4a

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na Emitenta
oraz na branże, w których Emitent prowadzi działalność.
Pomiędzy dniem 31.12.2013 r., a Datą Prospektu Emitent nie zidentyfikował istotnych nowych tendencji w zakresie
produkcji, sprzedaży, zapasów, kosztów i cen.

B.5

Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie – w przypadku emitenta, który jest
częścią grupy
Na Datę Prospektu, Emitent wchodzi do grupy kapitałowej o następującej strukturze:
 Hilda Uziyel, posiada 100% udziałów w SPI International N.V.,
 SPI International N.V. posiada – 100% udziałów w Cooperatieve SPI International U.A. (NL),
 Cooperatieve SPI International U.A. (NL) posiada – 100% udziałów w SPI International B.V.,
 SPI International B.V. posiada 66,00% akcji Emitenta.
Emitent posiada:
1. 100% udziałów w Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Polska,
2. 100% udziałów w Kino Polska Program TV Sp. z o.o. (do dnia 31 sierpnia 2014 r: Kino Polska
Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), z siedzibą w Warszawie, Polska,
3. 100% udziałów w Kino Polska Program Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Polska,
4. 100% udziałów w KPTV Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Polska,
5. 80% udziałów w TV Okazje Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Polska,
6. 100% udziałów w Filmbox International Ltd., z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania,
 Filmbox International Ltd. posiada:
1. 100% udziałów w Help Film s.r.o. (Czechy), z siedzibą w Pradze, Czechy,
2. 100% udziałów w SPI International Magyarorszag, Kft (Węgry), z siedzibą
w Budapeszcie, Węgry,
3. 100% udziałów w Help Film Slovakia s.r.o. (Słowacja), z siedzibą w Bratysławie,
Słowacja.

B.6

W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub
pośredni, mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa
krajowego Emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób.
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie.
W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, należy podać, czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio
podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także
opisać charakter tej kontroli
Skład akcjonariatu Emitenta, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A., według najlepszej wiedzy Emitenta przedstawia się następująco:
Posiadacz akcji

SPI International B.V.
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema
TFI S.A. (łącznie z Total FIZ i TTL 1 Sp. z o.o.)
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.(fundusze:
ING Otwarty Fundusz Emerytalny oraz ING
Dobrowolny Fundusz Emerytalny)
Pozostali
RAZEM

Rodzaj
akcji
Zwykłe na
okaziciela
Zwykłe na
okaziciela
Zwykłe na
okaziciela
Zwykłe na
okaziciela
Zwykłe na
okaziciela

Liczba
akcji

Udział
w kapitale
zakładowym
(%)

Liczba
głosów
na WZ

Udział
w ogólnej
liczbie
głosów na
WZ

13 082 126

66,00%

13 082 126

66,00%

1 702 462

8,59%

1 702 462

8,59%

1 038 944

5,24 %

1 038 944

5,24 %

3 997 872

20,17%

3 997 872

20,17%

19 821 404

100%

19 821 404

100%

Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta poza prawem głosu
wynikającym z posiadanych akcji.
Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Emitenta jest spółka SPI International B.V. która posiada 66,00%
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kapitału zakładowego Emitenta i 66,00% głosów na walnym zgromadzenia Emitenta.
Natomiast podmiotem pierwotnie dominującym wobec Emitenta jest pani Hilda Uziyel która posiada 100% kapitału
zakładowego i głosów w SPI International N.V.
Spółka SPI International N.V. posiada 100% kapitału zakładowego i głosów w Cooperatieve SPI International U.A.,
która to spółka posiada 100% kapitału zakładowego i głosów w SPI International B.V.
Według najlepszej wiedzy Emitenta brak jest ustaleń, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany
w sposobie kontroli Emitenta, w szczególności brak jest takich postanowień w statucie Emitenta.
B.7

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta, przedstawione dla każdego
roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego
po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku
obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za
spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.
Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Emitenta w okresie
objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu.
Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Grupy Emitenta opracowane zostały na podstawie zbadanych
przez biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011, 2012 i 2013
sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez
UE oraz poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2014 r.
Tabela: Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Emitenta za lata 2011-2013, na dzień 30 czerwca 2014 r.
oraz na dzień 30 września 2014 r. (w tys. zł)
na dzień 30
września
2014

na dzień 30
czerwca
2014

2013

na dzień 31 grudnia
2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

6 054
40 177
897
1 852
38 227
1

6 317
41 331
898
1 852
39 317
1

6 740
953
6 011
56 396
1

7 757
105
6 011
22 283
-

7 580
105
6 016
22 822
-

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe razem
Aktywa obrotowe
Zapasy

948
1 190
89 346

173
918
940
91 747

7
3 723
605
74 436

12
206
36 374

12
80
36 615

656

1 073

644

1 074

425

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

26 862

28 852

34 723

28 293

16 731

259
2 106
693
16 774
47 350
136 696

313
2 940
3 844
13 090
50 112
141 859

797
11 032
275
14 956
62 427
136 863

2 665
277
7 112
39 421
75 795

2 484
733
15 664
36 037
72 652

110 296
1 982
148 940
(102 083)
61 457
110 296

109 822
1 982
148 940
(102 258)
61 158
109 822

73 778
(448)
1 382
35 660
14 048
22 688
73 330

65 193
630
1 387
35 660
(386)
10 578
17 954
65 823

66 026
763
1 387
35 660
15 435
13 544
66 789

169

218

228

-

-

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Inwestycje długoterminowe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Należności z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe
Pożyczki udzielone
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa obrotowe razem
AKTYWA RAZEM
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny (akcjonariusze jednostki dominującej)
Kapitał własny (akcjonariusze mniejszościowi)
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej
Akcje własne nabyte w celu umorzenia
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Rezerwy
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe razem
Zobowiązania krótkoterminowe

350

350

13 204

-

-

1 021
48
2 165
3 753

957
30
1 992
3 547

350
899
39
1 597
16 317

59
621
680

373
71
444

15 874

18 675

30 777

7 311

4 622

2 979
42
2 482
903
367
22 647
26 400
136 696

2 068
19
1
1 103
404
6 220
28 490
32 037
141 859

7 042
79
34
7 900
1 384
47 216
63 533
136 863

183
303
818
677
9 292
9 972
75 795

137
238
176
25
220
5 418
5 862
72 651

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Przychody przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Zobowiązania krótkoterminowe razem
ZOBOWIĄZANIA RAZEM
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM
Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta

Tabela: Wybrane dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta za lata 2011-2013, za I półrocze
2014 r. i I półrocze 2013 r. oraz za 9 miesięcy 2014 r. i 9 miesięcy 2013 r. (w tys. zł)
za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września

za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia

20141

20131

20141

20131

2013

2012

2011

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

71 653

78 321

47 779

53 673

106 386

103 698

84 596

898

2 166

866

1 725

3 945

1 094

131

72 551

80 487

48 645

55 398

110 330

104 792

84 727

(49 665)

(57 894)

(32 646)

(39 040)

(78 861)

(78 730)

(67 546)

(468)
22 418
380
(1 998)
(6 230)
(578)
36 501

(1 870)
20 723
77
(1 005)
(4 407)
(60)
-

(465)
15 534
76
(1 262)
(5 429)
(485)
36 501

(1 696)
14 662
25
(703)
(3 184)
(34)
-

(3 434)
28 036
3 431
(1 472)
(7 316)
(2 111)
-

(830)
25 232
76
(823)
(5 771)
(1 412)
-

(56)
17 126
108
(1 142)
(6 115)
(171)
-

(2 128)

-

(973)

-

-

-

-

48 365
216
(2 105)

15 328
87
(263)

43 962
116
(679)

10 766
367
(30)

20 568
218
(1 224)

17 302
369
(765)

9 806
753
(411)

Zysk brutto

46 476

15 152

43 399

11 103

19 562

16 906

10 149

Podatek dochodowy

(2 582)

(939)

(121)

(779)

(1 272)

(3 443)

(1 765)

Zysk netto z działalności kontynuowanej

43 894

14 213

43 278

10 324

18 290

13 463

8 384

(958)

(1 566)

(957)

(734)

nd

nd

nd

510

-

335

-

(31)

-

-

43 446

12 647

42 656

9 590

18 259

13 463

8 384

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i
materiałów
Przychody ze sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk ze zbycia jednostki zależnej2
Udział w wyniku jednostek wycenianych
metodą praw własności
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

Strata z działalności zaniechanej3
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem

1

za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca

wydzielenie działalności kontynuowanej i zaniechanej w związku z faktem, iż w dniu Kino Polska TV S.A. w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dn. 22

lutego 2013 r. dokonała sprzedaży 41,04% posiadanych przez siebie akcji w Stopklatce S.A. na skutek czego utraciła kontrolę nad tą spółką
2

zysk na zbyciu akcji Stopklatka S.A. (12 marca 2014 r. Kino Polska TV S.A. w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dn. 22 lutego 2013 r. dokonała
sprzedaży 41,04% posiadanych przez siebie akcji w Stopklatce S.A. na skutek czego utraciła kontrolę nad tą spółką)
3

wynik netto Stopklatka S.A. do dnia 11 marca 2014 r. (dane za I półrocze 2014 r. i 9 miesięcy 2014 r.) oraz wynik netto Stopklatka S.A. za I półrocze 2013
r. i 9 miesięcy 2013 r.
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W okresie od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu nie zaszły znaczące zmiany w sytuacji finansowej bądź
handlowej Grupy poza poniższymi:


W dniu 3 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wydał decyzję o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z
kwoty 1 382 140,40 zł na kwotę 1 982 140,40 zł. Podwyższenie to wynikało z emisji 6 000 000
nowych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.



W dniu 12 marca 2014 r. zawarta została umowa sprzedaży akcji Stopklatka S.A. pomiędzy
Emitentem i Agora S.A., na mocy której Emitent zbył na rzecz Agora S.A. 933 850 akcji Stopklatka
S.A. Transakcja ta była wynikiem wcześniejszej umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 22 lutego
2013 r. przez Emitenta oraz Agora S.A. Po realizacji transakcji Grupa wykazała zysk na zbyciu
jednostki zależnej w wysokości 36 501 tys. zł.



W dniu 21 lutego 2014 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała ostateczną decyzję
podtrzymującą w mocy decyzję Nr 544/2013-T z dnia 30 października 2013 r. w sprawie udzielenia
spółce Stopklatka S.A. koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą
„Stopklatka TV” w sposób rozsiewczy naziemny w sygnale multipleksu pierwszego. Ponadto w dniu
27 lutego 2014 r. KRRiT wydała decyzję nr 062/2014-1/544, na mocy której rozszerzona została
pierwotna koncesja o możliwości rozpowszechniania programu telewizyjnego. Opłata za udzielenie
koncesji wynosi 12 945 tys. zł i zostanie uiszczona w dziesięciu ratach po 1 294,5 tys. zł. Pierwsza
rata została zapłacona 29 grudnia 2013 r. Płatność kolejnych dziewięciu rat przypada na dzień
29 grudnia każdego roku. Płatność ostatniej raty przypada na 29 grudnia 2022 roku.

Pomiędzy dniem 31.12.2013 r., a Datą Prospektu Emitent nie zidentyfikował istotnych nowych tendencji w zakresie
produkcji, sprzedaży, zapasów, kosztów i cen.
B.8

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze
względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie
przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej Spółki ani jej wyników.
Niniejsze niezbadane informacje finansowe pro forma obejmujące niezbadane skonsolidowane sprawozdanie
z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 grudnia 2013 roku, niezbadane skonsolidowane sprawozdanie
z całkowitych dochodów pro forma za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., a także inne noty
objaśniające, zostały przygotowane dla potrzeb Prospektu emisyjnego „Kino Polska TV” S.A. Spółka jednocześnie
wyjaśnia, iż terminy pisane w niniejszej informacji finansowej pro forma wielką literą mają znaczenie nadane im
w Prospekcie emisyjnym.
Niezbadane informacje finansowe pro forma zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi
przez Grupę i opisanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy za rok 2013, tj. zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię
Europejską.
Informacje finansowe pro forma zostały przygotowane, aby przedstawić, jaki wpływ na skonsolidowane
sprawozdania finansowe mogłaby mieć transakcja nabycia przez „Kino Polska TV” S.A. w dniu 27 listopada 2013 r.
100% udziałów Filmbox International Ltd. oraz udziałów w jej spółkach zależnych, gdyby miała ona miejsce w dniu
1 stycznia 2013 r. (zwana dalej „Transakcja”). Spółka jednocześnie zaznacza, iż obszar działalności Filmbox
International Ltd. i jej spółek zależnych w roku 2013 (przed ich przejęciem przez „Kino Polska TV” S.A.) znacznie
różnił się od obszaru działalności tych podmiotów od dnia ich przejęcia przez „Kino Polska TV” S.A. Na dzień
nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Filmbox International Ltd. gówna działalność tego podmiotu oraz jego
spółek zależnych związana była (i jest obecnie) z emisją kanałów filmowych marki FilmBox.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma przedstawia w sposób hipotetyczny sytuację
finansową Grupy, gdyby Transakcja miała miejsce w dniu 1 stycznia 2013 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma przedstawia w sposób hipotetyczny wynik
finansowy Grupy, gdyby Transakcja miała miejsce w dniu 1 stycznia 2013 r. i obejmowała cały rok 2013.
Informacje finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na swój
charakter prezentują hipotetyczną sytuację, dlatego też nie przedstawiają one rzeczywistych wyników i sytuacji
finansowej Grupy za przedstawiony okres i na przedstawioną datę, gdyby Transakcja rzeczywiście miała miejsce w
przyjętych terminach, i nie jest ich celem określenie wyników i sytuacji finansowej w jakichkolwiek przyszłych
okresach.
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku
(dane w tys. PLN, chyba, że wskazano inaczej)
AKTYWA

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Wartość firmy
Pozostałe wartości niematerialne
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pożyczki udzielone
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Razem aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Pożyczki udzielone
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa obrotowe
SUMA AKTYWÓW

Grupa Kapitałowa
Kino Polska TV S.A.
- przed korektami
proforma - stan na
31.12.2013 r.

Grupa Kapitałowa Kino
Polska TV S.A. - po
korektach proforma stan na 31.12.2013 r.

Korekty
proforma

6 740
953
6 011
56 396
1
-

-

6 740
953
6 011
56 396
1
-

7

-

7

3 723
605

-

3 723
605

74 436

-

74 436

644

-

644

34 723

16

34 739

797
11 032
275
14 956

-

797
11 032
275
14 956

62 427

16

62 443

136 863

16

136 879

PASYWA
Kapitał własny przypadający na właścicieli jednostki
dominującej
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Akcje własne
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane
Razem
Kapitał udziałowców niekontrolujących
(mniejszościowych)
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Rezerwy
Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Razem zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

1 382

-

1 382

35 660

-

35 660

14 048
22 688

7 818
(7 890)

21 866
14 798

73 778

(72)

73 706

(447)

108

(339)

73 331

36

73 367

228

-

228

13 204

-

13 204

350
899
39

-

350
899
39

1 597

-

1 597

16 317

-

16 317

7 042

-

7 042

30 777

(18)

30 759

34

-

34

13

Część I. Podsumowanie
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Rezerwy
Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Razem zobowiązania krótkoterminowe

78
1 384
7 900
-

(2)
-

78
1 384
7 898
-

47 215

(20)

47 195

Stan zobowiązań ogółem

63 532

(20)

63 512

136 863

16

136 879

SUMA PASYWÓW

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy za okres 12 miesięcy zakończony
31 grudnia 2013 roku (dane w tys. PLN, chyba, że wskazano inaczej)
Grupa Kapitałowa Kino
Polska TV S.A. - przed
korektami proforma 12 miesięcy zakończone
31.12.2013 r.

Grupa Kapitałowa Kino
Polska TV S.A. - po
korektach proforma 12 miesięcy
zakończone 31.12.2013
r.

Korekty
proforma

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży

106 386
3 945
110 331

2 628
2 628

109 014
3 945
112 959

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży

(78 861)
(3 434)
(82 295)

(2 168)
(1)
(2 169)

(81 029)
(3 435)
(84 464)

Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży

28 036

459

28 495

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

(1 472)
(7 316)
3 431
(2 111)

(647)
(2 744)
(2 540)
(20)

(2 119)
(10 060)
891
(2 131)

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej

20 568

(5 492)

15 076

Przychody finansowe
Koszty finansowe

218
(1 224)

(87)
(972)

131
(2 196)

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

19 562
(1 272)

(6 551)
(1 226)

13 011
(2 498)

Zysk / (strata) netto

18 290

(7 777)

10 513

(31)

30

(1)

(31)

30

(1)

18 259

(7 747)

10 512

19 028

(7 797)

11 231

(738)

20

(718)

18 290

(7 777)

10 513

18 992

(7 762)

11 230

(733)

15

(718)

18 259

(7 747)

10 512

Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
zagranicznych
Całkowite dochody ogółem
Zysk /(strata) netto za okres przypisany:
- właścicielom jednostki dominującej
- udziałowcom niekontrolującym

Całkowity dochód ogółem przypisany:
- właścicielom jednostki dominującej
- udziałowcom niekontrolującym
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Zysk/(strata) na jedną akcję
– podstawowy z zysku za okres (nie w tysiącach)
– rozwodniony z zysku za okres (nie w tysiącach)

B.9

1,38
0,96

(0,57)
(0,39)

0,81
0,57

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.
Emitent w dniu 3 lipca 2013 r. raportem bieżącym nr 28/2013 przekazał do publicznej wiadomości informację
o sporządzeniu prognozy zysku EBITDA Grupy za 2014 rok.
Grupa stosuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej do przygotowania zarówno sprawozdań
finansowych jak i prognoz wyników. Standardy te nie zawierają definicji EBITDA. Grupa definiuje zysk EBITDA jako
zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja + odpisy z tytułu trwałej utraty wartości + odsetki otrzymane – zysk
ze zbycia jednostki zależnej – udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności. Porównanie tego
wskaźnika osiąganego przez Grupę z innymi podmiotami powinno nastąpić po uprzednim zapoznaniu się z
definicją tego wskaźnika.
Grupa wykorzystuje skorygowaną wartość EBITDA jako podstawową miarę osiąganych wyników, ponieważ
umożliwia ona porównanie sytuacji finansowej Grupy w kolejnych latach w sposób pełniejszy w stosunku do zysku
netto, którego wielkość zależy obok przychodów i kosztów związanych z podstawową działalnością Grupy, również
od zdarzeń jednorazowych, np. wyniku przeprowadzanych transakcji kapitałowych, zmiany w poziomie efektywnej
stopy podatkowej, wysokości przychodów i kosztów finansowych itp., a wartość powyższych wielkości może
podlegać znaczącym zmianom w kolejnych latach. Powyższe czynniki powodują, iż w ocenie Emitenta
przedstawienie prognozy skorygowanej wartości EBITDA jest bardziej miarodajne dla inwestorów niż np. prognozy
zysku netto.
Zasady rachunkowości zastosowane przez Grupę do przygotowania prognozy skonsolidowanego zysku EBITDA
Grupy są spójne z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Grupę oraz zapewniają porównywalność z wynikami
lat poprzednich.
Prognoza została przygotowana w związku z planowaną transakcją przejęcia na własność przez Grupę siedmiu
kanałów filmowych marki FilmBox (FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox HD, FilmBox Extra 1, FilmBox
Plus, FilmBox Action HD) oraz wszelkich działań związanych z produkcją i dystrybucję tych kanałów na rynku
Europy Środkowo-Wschodniej i na całym świecie (o niniejszym zamiarze Emitent informował Raportem bieżącym
nr 24/2013).
Zarząd Emitenta opiera prognozę zysku EBITDA Grupy za 2014 rok na podstawie następujących głównych
założeń:


założenia do prognozy zależne od Emitenta:
o



przejęcie na własność przez Emitenta kanałów marki FilmBox do końca 2013 roku,

złożenia do prognozy niezależne od Emitenta:
o

utrzymanie się rynku reklamy na obecnym poziomie (brak istotnych spadków przekraczających
5% wartości rynku reklamy w stosunku do 2013 r.),

o

utrzymanie wysokości przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych na poziomie z 2013
roku.

Założenie dotyczące przejęcia na własność przez Emitenta kanałów marki FilmBox do końca 2013 roku zostało
zrealizowane w listopadzie 2013 r., gdy Grupa sfinalizowała transakcję nabycia 100% udziałów w spółce Filmbox
International Ltd., będącej właścicielem koncesji na kanały filmowe marki FilmBox.
Emitent w dniu 15 maja 2014 r. raportem bieżącym nr 19/2014 poinformował o zmianie prognozy
skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy za 2014 rok przedstawionej w raporcie bieżącym Emitenta nr 28/2013.
Prognoza skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy po korekcie wynosi 42 mln zł.
Obniżenie prognozy zysku EBITDA za rok 2014 jest w głównej mierze następstwem fuzji nc+ i związanego z nią
odpływu części abonentów nowopowstałej platformy, co wpłynęło na zmniejszenie przychodów Grupy
pozyskiwanych od tego kontrahenta o około 35%. Ponadto w Czechach, w związku ze znaczącą konkurencją ze
strony kanałów telewizyjnych rozpowszechnianych w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej, przychody z
emisji kanałów filmowych marki FilmBox są na niższym poziomie niż prognozowano.
Ocena możliwości realizacji niniejszej prognozy będzie dokonywana w cyklach kwartalnych. W raportach
okresowych przedstawiane zostanie stanowisko Zarządu Emitenta odnoście możliwości zrealizowania tejże
prognozy w świetle wyników za poszczególne kwartały 2014 roku. Potencjalne zmiany przekraczające o co
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najmniej 10% wartości estymowanego skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy za 2014 rok będą przekazywane
do publicznej wiadomości w postaci raportu bieżącego.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. Zarząd
Emitenta podtrzymał prognozę skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy za 2014 rok.
B.10

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do
historycznych informacji finansowych.
Nie dotyczy. Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach
finansowych. Opinie wyrażone przez biegłych rewidentów nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.

B.11

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego Emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb,
należy załączyć wyjaśnienie
Nie dotyczy. Emitent oświadcza, iż poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy Emitenta do
uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowej spłaty
swoich zobowiązań, jest wystarczający na pokrycie potrzeb Grupy Emitenta w okresie 12 kolejnych miesięcy od
Daty Prospektu Emisyjnego.

DZIAŁ C – PAPIERY WARTOŚCIOWE
C.1

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu,
w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych.
Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana emisja akcji ani publiczna oferta akcji Emitenta.
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z art. 7 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z zamiarem
ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. 6 000 000 akcji serii C, objętych przez Oblio International B.V. (obecnie SPI
International B.V.) za cenę emisyjną w wysokości 18,98 zł za każdą akcję, zgodnie z postanowieniami uchwały nr
5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 października 2013 r., zmienionej uchwałą nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r., poprzez wskazanie, iż Akcje Serii C
uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r., tj. począwszy od wypłat zysku za rok
obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku. Zgodnie z
postanowieniami umowy objęcia akcji zawartej pomiędzy Emitentem a Oblio International B.V. z 27 listopada
2013 r. w zamian za wyemitowane akcje Emitent nabył aktywa w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox
International Ltd. z siedzibą w Londynie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Companies
House pod nr 06931548.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 5 z dnia 7 października 2013 r. upoważniło Spółkę,
reprezentowaną przez Zarząd, do:


złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do KNF,



zawarcia z KDPW umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW,



złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
Intencją Emitenta jest wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pod kodem ISIN PLKNOPL00014, pod którym obecnie w obrocie
znajdują się akcje serii A Emitenta. Niezwłocznie po podjęciu przez KDPW uchwały w sprawie zarejestrowania
akcji serii C w systemie KDPW, Emitent wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego.
C.2

Waluta wyemitowanych papierów wartościowych.
Walutą akcji serii C jest złoty polski.

C.3

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni.
Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.
Na dzień 31.12.2013 r. (stan na dzień ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach
finansowych) kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1.382.140,40 zł i dzielił się na 13.821.404 akcje zwykłe na
okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 zł.
Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.140,40 zł i dzieli się na 19.821.404 akcji zwykłych na
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okaziciela, w tym: 13.821.404 akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej
0,10 zł każda oraz 6.000.000 akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10
zł każda. Obecna liczba i wartość nominalna akcji została określona na podstawie uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 października 2013 r., która to uchwała zmieniła wysokość kapitału
zakładowego z kwoty 1.382.140,40 zł do kwoty 1.982.140,40 zł, to jest o kwotę 600.000 zł w drodze emisji
6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o ww. numerach. Akcje serii C zaoferowane zostały w drodze
subskrypcji prywatnej spółce Oblio International B.V. (obecnie SPI International B.V.), która objęła 6.000.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii C w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox
International Ltd. z siedzibą w Londynie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Companies
House pod nr 06931548 („aport”). Zarząd Spółki ustalił wartość aportu na dzień 31.08.2013 r. na kwotę 113 880
000 zł. Niezależny biegły rewident Pan Artur Rymarczyk ze spółki Ecovis System Rewident sp. z o.o. będącej
podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem
ewidencyjnym 1253, w opinii z dnia 23 września 2013 roku z badania wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego
w postaci 100% udziałów spółki Filmbox International Ltd. potwierdził, iż ustalona przez Zarząd Spółki wartość
aportu została obliczona w sposób prawidłowy i stanowi wartość godziwą aportu. Akcje serii C zostały objęte w
drodze złożenia oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego powyżej. Umowa objęcia akcji
serii C została zawarta w dniu 27 listopada 2013 r., a akcje serii C zostały jednorazowo pokryte w całości aportem
w dniu zawarcia umowy objęcia akcji serii C. Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS na mocy postanowienia z dnia 3 lutego 2014 r.
Na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniono
uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 października 2013 r. w przedmiocie
podwyższenia kapitału zakładowego Kino Polska TV S.A. poprzez emisję akcji serii C poprzez wskazanie, iż akcje
serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r., tj. począwszy od wypłat zysku
za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.
Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału docelowego. Statut nie przewiduje możliwości podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Liczba akcji Emitenta w obrocie na rynku regulowanym na dzień 01.01.2013 r. – 13.870.000
Liczba akcji Emitenta w obrocie na rynku regulowanym na dzień 31.12.2013 r. – 13.821.404.
C.4

Opis praw związanych z papierami wartościowymi
Prawa związane z akcjami Emitenta określa KSH, statut Emitenta, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
Ustawa o Ofercie Publicznej oraz inne przepisy prawa.
Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Emitenta
 Prawo do dywidendy
 Prawo poboru
 Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli
w przypadku jej likwidacji
 Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem
 Prawo do zbywania posiadanych akcji
 Prawo do zamiany akcji
 Akcje Spółki mogą zostać umorzone
Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta
 Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
 Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu
 Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku
o umieszczenie w porządku obrad tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia poszczególnych spraw
 Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia
 Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
 Prawo do zgłaszania podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad
 Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami
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 Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH
 Prawo do imiennego świadectwa depozytowego
 Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej i opinii biegłego rewidenta
 Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy
 Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego
zgromadzenia
 Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym
celu komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób
 Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów
uchwał
 Prawo do uzyskania informacji o Spółce
 Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486
i 487 KSH
 Prawo do przeglądania dokumentów
 Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
 Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał
 Prawo do żądania zbadania przez biegłego rewidenta na koszt Spółki określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (biegły rewident do spraw szczególnych)
C.5

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.
Ograniczenia wynikające ze Statutu
KSH oraz Statut Emitenta nie przewidują żadnych postanowień ograniczających swobodę przenoszenia akcji
Emitenta. Emitent także nie posiada wiedzy o żadnych umowach zawartych na podstawie art. 338 § 1 KSH, które
ustanawiałyby ograniczenia przenoszenia jakichkolwiek akcji Emitenta lub części akcji Emitenta. Spółce nie jest
również wiadomo o żadnych umowach zawartych na podstawie art. 338 § 2 KSH, które ustanawiałyby prawa
pierwokupu lub jakiekolwiek inne prawa pierwszeństwa w odniesieniu do jakichkolwiek akcji Emitenta.
Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o Ofercie
Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie
Publicznej oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Obrót akcjami i okresy zamknięte
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu;
2) dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej,
o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej, wymaga pośrednictwa firmy
inwestycyjnej.
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej,
prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby
pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo
dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym
mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Znaczne pakiety akcji spółek publicznych
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w spółce publicznej,
2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%,
50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
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- jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni roboczych od
dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej
w transakcji zawartej na rynku regulowanym, nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia
transakcji.
Wezwania
Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie
udziału w ogólnej liczbie głosów, o więcej niż:
1) 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie
głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%,
2) 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej
liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%
– może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych
akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej:
1. Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie
w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie
zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej
liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia
akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki
jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot,
który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby
głosów, do:
1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo
2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów
– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie
głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia
kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
3. Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa
w ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ
dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej:
1. Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie
w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej
spółki.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji,
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako
wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot,
który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % ogólnej liczby
głosów, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej
spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie
głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia
kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
3. Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z ust. 1 lub 2
nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach
wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83, jest obowiązany, w terminie miesiąca od
tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem
osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.
5. Jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa
w ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ
dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
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C.6

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery
wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu.
Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 6 000 000 akcji serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł każda do obrotu na rynku regulowanym. W tym celu niezwłocznie po otrzymaniu decyzji KNF w
sprawie zatwierdzenia Prospektu, Zarząd Emitenta wystąpi z odpowiednimi wnioskami do KDPW, a następnie do
GPW w celu dokonania odpowiednio rejestracji akcji w systemie KDPW (dematerializacja akcji) oraz
wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
Zamiarem Emitenta jest dokonanie rejestracji akcji w systemie KDPW pod kodem ISIN PLKNOPL00014, którym
oznaczone są akcje Emitenta, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
Z uwagi na fakt, iż akcje serii C zostały objęte wyłącznie przez jeden podmiot – Oblio International B.V., akcje serii
C nie spełniają warunków rozproszenia przewidzianych w Rozporządzeniu o Rynku oraz nie spełniają kryterium
rozproszenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu GPW. Dlatego też dopuszczenie akcji serii C do obrotu
na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wymagać będzie odstąpienia,
na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu GPW, przez Zarząd Giełdy od stosowania w stosunku do akcji serii C
wymogów rozproszenia określonych w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu GPW. Na Datę Prospektu Emitent nie może
zapewnić, że Zarząd Giełdy skorzysta z uprawnienia przewidzianego w § 3 ust. 3 Regulaminu GPW.
GPW każdorazowo dokonuje indywidualnej oceny istnienia przesłanek pozwalających na zastosowanie jednego
z wyjątków wskazanych w § 2 ust. 4 pkt 3) Rozporządzenia o Rynku, na podstawie danych zawartych we wniosku
Emitenta oraz na podstawie innych okoliczności mogących mieć wpływ na taką ocenę.
Na Datę Prospektu, przedmiotem obrotu na oficjalnym rynku notowań prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. są Akcje Emitenta serii A, w liczbie 13 821 404, oznaczone kodem ISIN
PLKNOPL00014.
Akcje serii A Emitenta są przedmiotem obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW. Są notowane w
systemie notowań ciągłych, pod nazwą skrótową KINOPOL (skrót KPL) i zakwalifikowane do segmentu 50 Plus
(do którego należą akcje spółek, których kapitalizacja wynosi powyżej 50 mln euro). Są uczestnikiem indeksów
WIG, WIG250, WIG-Poland, WIG-MEDIA, MIS80, InvestorMS.

C.7

Opis polityki dywidendy.
Opis polityki Emitenta odnośnie wypłaty dywidendy
W dniu 15 maja 2014 roku Zarząd Emitenta kierując się stabilną sytuacją finansową Spółki oraz perspektywami jej
rozwoju podjął decyzję o przyjęciu polityki wypłaty dywidendy w latach 2013-2014. Mając na uwadze brzmienie
art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym kwota przeznaczona do podziału między
akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat
ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą
być przeznaczone na wypłatę dywidendy, a jednocześnie kwota ta powinna zostać pomniejszona o niepokryte
straty, akcje własne oraz kwoty, które powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały
zapasowy lub rezerwowe, łączna kwota, jaką Emitent może przeznaczyć na wypłatę dywidendy za roku 2013
wynosi 6 269 693,62 zł.
Kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy za rok 2013 składała się z następujących składowych:
1) Zysku netto Emitenta za rok 2013 w kwocie 3 458 236,10 zł;
2) Kapitał zapasowy Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r., który zgodnie z przepisami może być
przeznaczony do podziału powstały z zysków za lata 2007-2012 w wysokości 2 811 457,52 zł.
Zarząd Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca 2014 r. rekomendował
wyłączenie prawa do dywidendy za rok 2013 w stosunku do 6 mln akcji serii C Emitenta nabytych przez Oblio
International B.V. (obecnie SPI International B.V. po połączeniu Oblio International B.V. i SPI International B.V.)
w zamian za 100% udziałów w Filmbox International Ltd.
W dniu 2 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania
wniosku Zarządu Emitenta co do sposobu podziału zysku Spółki za rok 2013 w wysokości 3 458 236,10 zł oraz
zysku w kwocie 2 761 395,70 zł za lata ubiegłe, w ten sposób, że uzyskane zyski wypłacone zostaną
akcjonariuszom jako dywidenda. Rada Nadzorcza rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Kino
Polska TV S.A. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013 oraz za lata ubiegłe, zgodnie z wnioskiem
Zarządu Emitenta.
W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło uchwałę w sprawie
podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz zysku z lat ubiegłych w
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łącznej wysokości 6.219.631,80 PLN w następujący sposób:
1) zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości 3.458.236,10 PLN
przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,
2) kwotę 2.761.395,70 PLN przenieść z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku za lata
2007 – 2012 i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.
Dywidenda dla akcjonariuszy Spółki za rok 2013 i lata ubiegłe wyniosła 0,45 PLN (słownie: czterdzieści pięć
groszy) na jedną akcję Kino Polska TV S.A.
Do dywidendy uprawnieni byli akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 lipca 2014 roku ("Dzień
dywidendy"). Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 14 sierpnia 2014 r.
Jednocześnie niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło decyzję o wyłączeniu prawa
do dywidendy za rok 2013 i lata ubiegłe w stosunku do 6 mln akcji serii C Spółki nabytych przez Oblio
International B.V. (obecnie SPI International B.V.) w zamian za 100% udziałów w Filmbox International Ltd.
Liczba akcji objętych dywidendą za rok 2013 i lata ubiegłe: 13 821 404.
Ponadto Emitent rekomendował będzie, aby dywidenda dla akcjonariuszy Emitenta za rok 2014 została
wypłacona w maksymalnej możliwej kwocie wynikającej z zysku osiągniętego przez Emitenta w 2014 roku oraz
z odpowiednich uregulowań Kodeksu spółek handlowych.
Uprzywilejowania co do dywidendy
W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.
Ograniczenia w wypłacie dywidendy
W Spółce nie występują żadne ograniczenia w wypłacie dywidendy, poza wyłączeniem prawa do dywidendy za
rok 2013 i lata poprzednie w stosunku do 6 mln akcji serii C Emitenta nabytych przez Oblio International B.V.
(obecnie SPI International B.V. po połączeniu Oblio International B.V. i SPI International B.V.) w zamian za 100%
udziałów w Filmbox International Ltd.
Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest
Walne Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjęć uchwałę
o wypłacie dywidendy powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem
obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno odbywać się do
końca czerwca. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę
ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz
termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy może być
wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie kolejnych trzech miesięcy. Zgodnie
ze statutem Spółki Zarząd Emitenta upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga
zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dywidendę wypłaca się
w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie
określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy
Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących.
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy
Osoby, na których rachunkach będą zapisane akcje Spółki w Dniu dywidendy.
Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje
niezrealizowania prawa w terminie
Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych.
Stosownie do art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy,
uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Jeżeli Uchwała
Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę
Nadzorczą z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie
kolejnych trzech miesięcy.
Zgodnie z § 127 Dział IV Rozdział 13 Oddział 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP,
Emitent obowiązany jest niezwłocznie przekazać GPW informację o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do
dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu
wypłaty dywidendy. Ponadto § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek
poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach
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Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy
może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Należy również
uwzględnić, iż zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od
pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.
Dywidendy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi
W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kwoty dywidendy wypłaconej w okresie objętym historycznymi
informacjami finansowymi.

Tabela: Wartość wypłaconych przez Emitenta dywidend za lata obrotowe 2011-2013
Rok obrotowy
zakończony
20131
2012
2011
1Dywidenda

Zysk netto (tys. zł)
3 458,2
14 294,2
9 002,2

Dywidenda (tys. zł)
Dywidenda na akcję (zł)
6 219,6
0,45
13 821,4
13 859,0

1,00
1,00

Wskaźnik wypłaty
dywidendy (% zysku netto)
179,9%
96,7%
154,0%

za rok 2013 została wypłacona w dniu 14 sierpnia 2014 r..

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta

Dywidenda za 2013 r.
W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę w sprawie
podziału zysku netto Spółki za rok 2013 oraz zysku z lat ubiegłych w następujący sposób:
1) zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 r. w wysokości 3 458 236,10 zł przeznaczyć do
podziału wśród akcjonariuszy Emitenta poprzez wypłatę dywidendy,
2) kwotę 2 761 395,70 zł z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku za lata 2007-2012 przeznaczyć
do podziału wśród akcjonariuszy Emitenta poprzez wypłatę dywidendy.
W związku z powyższym kwota łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki wynosi 6 219 631,80
zł.
Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,45 zł. Do dywidendy byli uprawnieni akcjonariusze, którzy posiadali akcje
Spółki w dniu 14 lipca 2014 r. („Dzień dywidendy”).
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wyłączeniu prawa do dywidendy za rok 2013 i
lata ubiegłe w stosunku do 6 mln akcji serii C Emitenta nabytych przez Oblio International B.V. (obecnie SPI
International B.V.) w zamian za 100% udziałów w Filmbox International Ltd. Liczba akcji objętych dywidendą
wynosi 13 821 404.
Dywidenda za 2012 r.
W dniu 28 lutego 2013 r. Emitent dokonał wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za 2012 rok. Kwota
zaliczki wyniosła 0,50 zł brutto na 1 akcję. Liczba akcji objętych wypłatą zaliczki: 13 821 404. Ogółem na wypłatę
zaliczki przeznaczono kwotę 6 910 702,00 zł.
Zgodnie z uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2013 r. zysk netto Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. w wysokości 14 294 230,47 zł został podzielony w następujący sposób:
1) kwotę 13 821 404,00 zł przeznaczono do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,
z zastrzeżeniem faktu, iż 50% tej sumy tj. kwota 6 910 702,00 zł została już wypłacona na poczet zaliczki na
dywidendę za rok 2012,
2) kwotę 472 826,47 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Na mocy powyższej uchwały we wrześniu 2013 r. została wypłacona dywidenda końcowa w kwocie 6 910 702,00
zł. Kino Polska TV S.A. posiadało wówczas 48 596 akcji własnych, co do których nie przysługiwało prawo do
wypłaty zaliczki na poczet dywidendy i dywidendy.
Dywidenda za 2011 r.
W dniu 14 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia
zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2011 r. w wysokości 9 002 242,86 zł, a także kwoty w
wysokości 4 856 757,14 zł zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (łącznie na wypłatę
dywidendy przeznaczona została kwota 13 859 000 zł). Dywidenda na jedną akcję Spółki wyniosła 1,00 zł. W dniu
ustalenia prawa do dywidendy za 2011 rok Emitent posiadał 11 000 akcji własnych, co do których nie
przysługiwało prawo do wypłaty dywidendy.
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DZIAŁ D – RYZYKO
D.2

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla Emitenta.















D.3

Ryzyko utraty koncesji lub nieprzyznania koncesji po upływie okresu obowiązywania
Ryzyko nieprzedłużenia umów współpracy z operatorami kablowymi i cyfrowymi
Ryzyko niemożności pozyskania atrakcyjnego kontentu
Ryzyko przyjętego modelu biznesowego oraz niedostosowania oferty programów Grupy do zmieniających
się oczekiwań widzów
Ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego
Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kluczowych pracowników
Ryzyko pogorszenia warunków handlowych usług obcych nabywanych przez Grupę
Ryzyko dominującego wpływu głównego akcjonariusza na działania Grupy
Ryzyko związane z nieprzedłużeniem lub zawarciem nowych, mniej korzystnych umów dystrybucyjnych i
produkcyjnych dla kanałów FilmBox
Ryzyko konkurencji na rynku kanałów telewizyjnych
Ryzyko pogorszenia sytuacji makroekonomicznej i sytuacji gospodarstw domowych
Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej
Ryzyko zmienności przepisów prawa, w szczególności regulujących działalność Grupy
Ryzyko kursowe

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych.






Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Emitenta
Ryzyko opóźnienia we wprowadzaniu akcji serii C do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia akcji
serii C do obrotu giełdowego
Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami na GPW
Ryzyko wahań ceny Akcji Emitenta oraz płynności obrotu
Ryzyko wykluczenia Akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym

DZIAŁ E – OFERTA
E.1

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe
koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub Firmę Inwestycyjną.
Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem nowej emisji papierów wartościowych Emitenta.
Szacunkowa wielkość wszystkich kosztów związanych z emisją oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu
na rynku regulowanym akcji serii C wynosi 600 tys. zł netto. Obejmuje ona koszty usług prawnych, notarialnych
i doradztwa, opłaty i prowizje związane z wprowadzeniem akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, uiszczane
na rzecz GPW oraz KDPW, a także pozostałe koszty, w tym inne opłaty administracyjne.

E.2a

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów
pieniężnych
Niniejszy Prospekt nie dotyczy emisji i oferty akcji. Przedmiotem niniejszego Prospektu jest wyłącznie ubieganie się
o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
Dnia 27 listopada 2013 r., zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 NWZ Emitenta z dnia 7 października 2013 r.,
pomiędzy Emitentem a Oblio International B.V. („Oblio”) podpisana została umowa objęcia akcji, na mocy której
Emitent złożył Oblio ofertę objęcia 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł
każda, w kapitale zakładowym Emitenta, za cenę emisyjną w wysokości 18,98 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę
emisyjną w wysokości 113.880.000 zł za wszystkie akcje serii C, a Oblio niniejszą ofertę przyjęło.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, w zamian za objęte akcje serii C, Emitent nabył aktywa
w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox International Ltd. z siedzibą w Londynie, wpisanej do rejestru
handlowego prowadzonego przez Companies House pod nr 06931548. Własność 100% udziałów Filmbox
International Ltd. przeszła na Emitenta z chwilą zawarcia umowy objęcia akcji serii C.
Wartość ewidencyjna nabytych przez Emitenta udziałów w Filmbox International Ltd. w księgach rachunkowych
Emitenta została przyjęta w wysokości 113.880.000 zł.
Zgodnie z oświadczeniem Oblio International B.V., nabyte przez Emitenta udziały Filmbox International Ltd. nie są
obciążone ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach.
Oblio International B.V. (obecnie SPI International B.V.) jest większościowym akcjonariuszem Emitenta,
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posiadającym ponad 50% kapitału zakładowego Emitenta oraz dysponującym ponad 50% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta.
Przeprowadzenie wyżej opisanej transakcji umożliwiło przejęcie przez Grupę działań związanych z produkcją
i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i na całym świecie.
E.3

Opis warunków oferty.
Nie dotyczy. Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie
akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.

E.4

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty.
Według stanu na Datę Prospektu, nie występują osoby fizyczne i prawne zaangażowanie w emisję poza niżej
wymienionymi:
- Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, jest związana z Emitentem umową, na podstawie której pełni
funkcję Firmy Inwestycyjnej Spółki w procesie wprowadzania akcji serii C do obrotu na GPW;
Pomiędzy działaniami Firmy Inwestycyjnej i Emitenta nie występują konflikty interesów.
- Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Doradca Prawny – Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie –
jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności o charakterze doradczym przy przygotowaniu części Prospektu,
sporządzanego przez Emitenta. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego za przygotowanie części Prospektu jest stałe.
Doradcę Prawnego łączy z Emitentem umowa stałej obsługi prawnej.
Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują konflikty interesów.

E.5

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.
Nie dotyczy. Akcje objęte Prospektem nie są przedmiotem sprzedaży.

E.6

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.
W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość
i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.
Nie dotyczy. Niniejszy Prospekt nie jest związany z przeprowadzeniem nowej emisji papierów wartościowych
Emitenta, w związku z czym nie występuje rozwodnienie kapitału zakładowego Emitenta.

E.7

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego.
Nie dotyczy. Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji ani oferty papierów
wartościowych.
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CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji Spółki potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić
wymienione poniżej czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Każde z omówionych poniżej ryzyk
może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym
może mieć istotnie negatywny wpływ na cenę akcji Spółki lub prawa inwestorów wynikające z tych akcji, w wyniku czego
inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.
Poniżej zostały opisane czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta, jego Grupy Kapitałowej oraz branży, w której prowadzi
działalność. Są to czynniki ryzyka, które Emitentowi udało się zidentyfikować jako mogące mieć negatywny wpływ na jego
działalność. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, których Emitent obecnie nie zidentyfikował, a które mogłyby wywołać
skutki, o których mowa powyżej.

1 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY
1.1 Ryzyko utraty koncesji lub nieprzyznania koncesji po upływie okresu
obowiązywania
Działalność Grupy w zakresie produkcji i dystrybucji programu o nazwie Kino Polska opiera się na posiadanej koncesji
o numerze 238/K/2013-T na rozpowszechnianie tego programu w sposób rozsiewczy satelitarnego kodowanego programu
telewizyjnego. Niniejsza koncesja obowiązuje do 17 grudnia 2023 r.
Emitent posiada także następujące koncesje:


Nr 489/2011-T na program „Kino Polska Muzyka”, wygasająca 6 grudnia 2021 r.,



Nr 540/2013-T na program „Kino Polska International”, wygasająca 15 października 2023 r.,



Nr 541/2013-T na program „Kino Polska Muzyka International”, wygasająca w dniu 15 października 2023 r.

Ponadto spółka powiązana z Emitentem - Stopklatka S.A. posiada koncesję nr 544/2013-T na rozpowszechnianie programu
Stopklatka TV w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym oraz w sposób rozsiewczy satelitarny, która
obowiązuje od dnia 30 października 2013 r. i wygasa z dniem 29 października 2023 r.
Istnieje ryzyko, że ewentualne niewypełnianie postanowień koncesji, w szczególności w zakresie treści programowych lub
maksymalnego czasu emisji reklam, lub też trwałe zaprzestanie emisji programu, mogą spowodować sankcje ze strony
KRRiT (wezwanie do usunięcia naruszeń, kary pieniężne w wysokości do 50% opłaty rocznej za używanie częstotliwości lub
do 10% przychodów nadawcy za poprzedni rok podatkowy, bądź utratę koncesji).
Nie można wykluczyć ryzyka, że KRRiT odmówi ponownego przyznania Grupie koncesji po okresie, na jaki zostały one
pierwotnie wydane, lub też, że warunki ponownie wydanych koncesji (albo umów związanych z koncesją) będą z punktu
widzenia Grupy mniej korzystne niż w ramach obecnie posiadanych koncesji.
Grupa jest także właścicielem koncesji na kanały filmowe marki FilmBox, wydanych przez Office of Communications
z siedzibą w Londynie.
Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Grupy.

1.2 Ryzyko nieprzedłużenia umów współpracy z operatorami kablowymi
i cyfrowymi
Podstawę przychodów Grupy stanowią opłaty uiszczane przez operatorów telewizji kablowych i cyfrowych platform
satelitarnych z tytułu reemisji programów telewizyjnych produkowanych i dystrybuowanych przez Grupę.
Grupa zawarła umowy o reemisję programów Kino Polska oraz na dystrybucję programu FilmBox i pakietu programów
FilmBox Premium ze wszystkimi operatorami cyfrowych platform satelitarnych oraz większością operatorów telewizji
kablowych, w tym ze wszystkimi największymi (UPC, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea); zasięg największych
operatorów obejmuje 74,82% abonentów telewizji kablowych. Grupa zawarła umowy na dystrybucję pakietu programów
FilmBox Premium ze wszystkimi operatorami platform satelitarnych i ponad 100 operatorami telewizji kablowej, w tym ze
wszystkimi największymi (UPC, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea).
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Część umów z operatorami przewiduje przychody ryczałtowe, a część uzależnia wielkość przychodów od faktycznej liczby
abonentów programów Grupy w danym miesiącu.
Umowy z głównymi operatorami zawarte są:


na czas od roku do trzech lat, z możliwością wypowiedzenia umowy najwcześniej na trzy miesiące przed upływem
pierwszego okresu umowy, przy czym, jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana, zostaje przedłużona
automatycznie na kolejny czas określony,



na czas nieokreślony, zazwyczaj z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Nie można wykluczyć ryzyka wypowiedzenia przez operatorów lub też nieprzedłużenia na kolejne okresy jednej lub kilku
umów. Wypowiedzenie lub nieprzedłużenie umowy, w szczególności przez operatora o dużej liczbie abonentów, miałby
znaczny negatywny wpływ na przychody i wyniki Grupy. Grupa stara się ograniczyć powyższe ryzyko, konstruując atrakcyjną
ofertę programową poszczególnych kanałów oraz negocjując odpowiednie zapisy umów, w tym warunki ich wypowiedzenia
i przedłużania.

1.3 Ryzyko niemożności pozyskania atrakcyjnego kontentu
Kino Polska zgodnie z warunkami koncesji jest kanałem o charakterze filmowym i dokumentalnym. Składają się nań przede
wszystkim filmy fabularne, dokumentalne, seriale telewizyjne, kroniki filmowe, animacje dla dzieci i dla dorosłych, polskie lub
wyprodukowane z udziałem polskich twórców – reżyserów, scenarzystów, operatorów, kompozytorów, scenografów itp. lub/i
aktorów. Grupa nabywa prawa do emisji filmów od zewnętrznych licencjodawców, a pewną część elementów programu
(programy autorskie, dotyczące polskiego filmu oraz elementy nawigacji i autopromocji) produkuje we własnym zakresie.
Zgodnie z wymogami koncesji nie mniej niż 70% tygodniowego czasu nadawania programu muszą wypełnić tak
zdefiniowane polskie filmy oraz audycje dotyczące tych filmów. Filmy polskie stanowią od 85% do 97% zawartości
wszystkich filmów na antenie Kino Polska. Większość filmów i seriali do tego kanału Grupa nabywa na podstawie
krótkoterminowych (od miesiąca do roku), zawieranych na bieżąco, umów licencyjnych na jeden lub kilka tytułów. Zasób
filmów polskich lub nakręconych z udziałem polskich twórców i aktorów jest z natury rzeczy ograniczony, a prawa do filmów
pozostają w gestii stosunkowo niewielkiego grona licencjodawców. Grupa od wielu lat współpracuje z głównymi, jak też
z niezależnymi licencjodawcami polskich filmów, zestawiając atrakcyjny dla odbiorców repertuar Kino Polska.
Kino Polska Muzyka jest programem o profilu muzyczno-filmowym, prezentującym widzom polską muzykę, zarówno dawną,
jak i współczesną, a także filmy dokumentalne i fabularne o tematyce muzycznej.
Zgodnie z postanowieniami koncesji audycje i inne przekazy realizujące wyspecjalizowany, muzyczno-filmowy charakter
kanału zajmują nie mniej niż 83% miesięcznego czasu jego nadawania.
Nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości Emitentowi będzie trudniej pozyskiwać atrakcyjny kontent, odpowiadający
profilowi jego pasm antenowych oraz gustom widowni, lub też, że wzrośnie koszt nabycia lub współtworzenia takich audycji.
Dodatkowym czynnikiem ryzyka w przypadku kanału Kino Polska Muzyka jest trudność pozyskania kontentu, polegająca na
rozproszeniu praw do materiałów muzycznych z minionych epok.
Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Grupy. Grupa dąży do zawierania długoterminowych umów licencyjnych na szczególnie atrakcyjne filmy, a także
pozyskuje filmy od wielu licencjodawców.

1.4 Ryzyko przyjętego modelu biznesowego oraz niedostosowania oferty
programów Grupy do zmieniających się oczekiwań widzów
W latach 2003-2008 działalność gospodarcza Grupy koncentrowała się wokół rozpowszechniania Kino Polska, kanału
o charakterze wyspecjalizowanym filmowym, dodatkowo zawężonym wyłącznie do filmów polskich lub z udziałem polskich
reżyserów, aktorów, scenarzystów itp. Możliwość zwiększania przychodów i wyników działalności opartej na tak niszowym
produkcie stosunkowo szybko napotyka barierę nasycenia rynku. W roku 2009 Grupa zdecydowanie poszerzyła asortyment
produktów oraz swój rynek działania, wprowadzając do oferty dystrybucję i produkcję programów telewizyjnych o profilu
filmowym, przeznaczonych dla innych nisz rynkowych (program FilmBox i pakiet FilmBox Premium). W 2011 roku portfolio
Grupy zostało wzbogacone o kanał muzyczny – Kino Polska Muzyka, natomiast w 2014 roku podmiot powiązany
z Emitentem – Stopklatka S.A. rozpoczął produkcję i dystrybucję kanału o profilu filmowym – Stopklatka TV.
Nie można wykluczyć ryzyka niedostosowania oferty programów Grupy do zmieniających się oczekiwań widzów, jak też
braku możliwości wprowadzenia do oferty kolejnych atrakcyjnych produktów w miarę nasycania się dotychczasowych
rynków.
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Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Grupy. W celu minimalizowania tego ryzyka od roku 2012 Grupa systematycznie zwiększa swoją obecność
w obszarze nowych mediów, m.in. za pomocą aplikacji mobilnej FilmBox Live, obecności Kino Polska w TV Mobilnej
Cyfrowego Polsatu, jak również dostępności kanałów: Kino Polska, FilmBox i FightBox w telewizji internetowej na żywo
Orange Tu i Tam. Ponadto, 27 listopada 2013 r. Emitent nabył 100% udziałów w spółce Filmbox International Ltd., dzięki
czemu aktywności związane z produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox na ogólnoświatowym terytorium są
obecnie kontrolowane przez Grupę.

1.5 Ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego
Ryzyko związane z wystąpieniem przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego jest typowym i charakterystycznym
elementem działalności wszystkich nadawców telewizyjnych. Grupa zaopatruje swoich klientów, operatorów telewizji
kablowych i operatorów satelitarnych platform cyfrowych głównie w sygnał przekazujący programy telewizyjne Grupy drogą
satelitarną, a w przypadku kanału Stopklatka TV tworzonego przez pomiot powiązany z Emitentem, również drogą
rozsiewczą naziemną w ramach multipleksu pierwszego. Sygnał satelitarny dla każdego z programów jest zakodowany.
Obsługę techniczną związaną z rozpowszechnianiem sygnału kanałów Grupy, powierzono wyspecjalizowanym podmiotom.
Istnieje jednak ryzyko, że mimo umów i zastosowanych rozwiązań technicznych nastąpi przerwa w możliwości odbioru
jednego/wielu kanałów Grupy przez operatorów, lub też przez ostatecznych widzów, w szczególności w przypadkach
wadliwego działania albo uszkodzenia urządzeń czy sieci światłowodowych, bądź też w efekcie działania siły wyższej
(np. katastrof naturalnych). Czynniki te mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki
i sytuację finansową Grupy.
Grupa stara się minimalizować ryzyko przerw w przekazywaniu sygnału telewizyjnego. Urządzenia do produkcji i emisji
programów telewizyjnych Grupy wyposażone są w szereg zabezpieczeń, zmniejszających możliwość wystąpienia oraz
skutki ewentualnej awarii.

1.6 Ryzyko utraty kadry zarządzającej i kluczowych pracowników
Działalność oraz rozwój Grupy są uzależnione od wiedzy i doświadczenia kadry zarządzającej oraz pracowników Grupy.
Prowadzenie działalności wymaga odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej wyższego szczebla. Utrata lub brak
możliwości znalezienia wykwalifikowanej kadry na kluczowe stanowiska może mieć istotny negatywny wpływ na działalność
operacyjną lub dalsze perspektywy rozwoju Grupy.
Działalność Grupy w branży mediów telewizyjnych oraz dystrybucji praw do licencji filmowych wymaga pozyskiwania
i utrzymywania pracowników ze specyficznym wykształceniem i doświadczeniem, których podaż na rynku polskim jest
stosunkowo ograniczona. Ponadto na polskim rynku funkcjonują przedsiębiorstwa i holdingi z branży mediów, które z uwagi
na skalę działania kreują popyt na pracowników (szczególnie specjalistów zajmujących się obsługą techniczną
i przygotowywaniem programów) i mogą oferować im korzystniejsze warunki zatrudnienia.
Nie można zatem wykluczyć ryzyka wystąpienia w Grupie trudności w pozyskaniu bądź zatrzymaniu pracowników
niezbędnych do prowadzenia działalności, co przyczynić się może do wzrostu ponoszonych przez Grupę kosztów
zatrudnienia. Wzrost kosztów zatrudnienia może mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Grupy.

1.7 Ryzyko pogorszenia warunków handlowych usług obcych nabywanych przez
Grupę
Specyfika działalności Grupy powoduje, że znaczący udział w kosztach działalności mają koszty usług obcych. Na usługi
obce składają się: opłaty licencyjne i dystrybucyjne, opłaty za specjalistyczne usługi dotyczące produkcji i dystrybucji
kanałów i programów telewizyjnych oraz opłaty za różnego rodzaju typowe usługi, świadczone dla danego przedsiębiorstwa.
Nie można wykluczyć ryzyka pogorszenia warunków handlowych jednej lub wielu usług obcych, nabywanych przez Grupę,
w szczególności kosztów licencji lub wzrostu kosztów nadawania kanałów drogą satelitarną.
Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na rentowność działalności, a dalej na perspektywy rozwoju,
osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy.
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1.8 Ryzyko dominującego wpływu głównego akcjonariusza na działania Grupy
SPI International B.V. posiada 13 082 126 akcji Emitenta, co stanowi 66% akcji ogółem i głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta. Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównego akcjonariusza nie będą zbieżne z interesami
akcjonariuszy mniejszościowych. W szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główny akcjonariusz podejmie decyzję
o zmianie kolejności realizacji strategii Grupy lub jej zmianie, czy też zmianie przedmiotu działania Grupy.
Nie można też wykluczyć ryzyka, że główny akcjonariusz będzie wywierał decydujący wpływ na decyzje Emitenta, w tym
wpływ na decyzje dotyczące treści uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. Opisane powyżej czynniki mogą
mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta i jego Grupy
Kapitałowej.

1.9 Ryzyko związane z nieprzedłużeniem lub zawarciem nowych, mniej
korzystnych umów dystrybucyjnych i produkcyjnych dla kanałów FilmBox
Od roku 2009 Grupa oferuje nowe usługi, które szybko zyskały znaczący udział w przychodach Grupy: produkcję
i dystrybucję kanałów z rodziny FilmBox. W latach 2009-2010 Grupa oferowała kanały FilmBox operatorom telewizji
kablowych i satelitarnych na podstawie ramowej umowy o współpracę zawartej pomiędzy Emitentem a SPI International
Polska Sp. z o.o. (z dnia 17 grudnia 2008 r.), która zawarła stosowne umowy z właścicielami poszczególnych koncesji.
Od dnia 1 stycznia 2011 r. Emitent dystrybuował kanały z rodziny FilmBox na podstawie umowy z 1 września 2010 roku,
zawartej bezpośrednio z właścicielem koncesji, spółką SPI TV Ltd. (nowa nazwa: Filmbox International Ltd.). Niniejsza
umowa została zastąpiona umową z dnia 30.09.2011 r. zawartą pomiędzy Emitentem a Cinephil France S.A.S. W dniu 8
lutego 2014 r. podpisana została umowa dystrybucyjna pomiędzy Emitentem a Filmbox International Ltd. („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Filmbox International Ltd. (jednostka zależna od Emitenta) na rzecz Emitenta
licencji (wyłącznej na terytorium Polski oraz niewyłącznej w pozostałych krajach na ogólnoświatowym terytorium)
obejmującej prawa do reemisji kanałów filmowych marki FilmBox (do których Filmbox International Ltd. posiada koncesje),
wraz z możliwością udzielenia sublicencji operatorom kablowym, satelitarnym lub działającym z wykorzystaniem innych
technik transmisji i reemisji. Umowa ta zastąpiła, w wyżej opisanym zakresie, umowę dystrybucyjną z dn. 30 września 2011
r. zawartą pomiędzy Emitentem a Cinephil France S.A.S., do której 18 lutego 2014 r. podpisany został aneks ograniczający
jej postanowienia wyłącznie do dystrybucji przez Kino Polska TV S.A. kanałów tematycznych, takich jak: FASHIONBOX,
FIGHTBOX, DOCUBOX, FASTNFUNBOX, 360TUNEBOX, EROX, EROXXX oraz aplikacji FILMBOX LIVE.
Kino Polska TV S.A. posiada także umowy: produkcyjną i telekomunikacyjną, zawarte w dniu 1 września 2010 r. ze spółką
SPI TV Ltd. (nowa nazwa: Filmbox International Ltd.), dotyczące działań związanych z przygotowaniem kanałów z rodziny
FilmBox. Weszły one w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Dodatkowo, KPTV Media Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta) w dniu 13 marca 2013 r. zawarła dwie znaczące
umowy z Filmbox International Ltd.: produkcyjną i telekomunikacyjną, na mocy których świadczy usługi przygotowywania
kanałów z rodziny FilmBox, w związku z czym zakres prac Kino Polska TV S.A. ogranicza się do działań uzupełniających
aktywności KPTV Media Sp. z o.o. w tym zakresie. Zarówno Emitent, jak i KPTV Media Sp. z o.o. posiadają także umowy ze
spółką Mediabox Broadcasting International Ltd. oraz Erox International B.V. na przygotowywanie kanałów tematycznych.
Nie można wykluczyć, że wymienione wyżej umowy nie zostaną przedłużone na kolejne okresy obowiązywania lub że
wynegocjowane zostaną nowe, mniej korzystne warunki handlowe. Nie można także wykluczyć, iż z przyczyn, na które
Grupa nie ma wpływu, koncesjonariusz utraci jedną lub więcej koncesji, co miałoby istotny negatywny wpływ na osiągane
wyniki i sytuację finansową Grupy.
W celu zminimalizowania niniejszych czynników ryzyka, Grupa Kino Polska TV S.A. podjęła działania mające na celu
przejęcie na własność aktywności związanych z produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox na
ogólnoświatowym terytorium, które zostały sfinalizowane 27 listopada 2013 r.

2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM GRUPY
2.1 Ryzyko konkurencji na rynku kanałów telewizyjnych
Grupa działa na wysoce konkurencyjnym rynku, gdzie o uwagę ostatecznych odbiorców rywalizuje ze sobą wiele stacji
telewizyjnych o charakterze filmowym, nadawanych w języku polskim i w językach obcych, w rozdzielczości zwykłej czy też
High Definition, zawierających rozmaite przekroje filmowej i telewizyjnej oferty produkcji polskiej, amerykańskiej, europejskiej
i innych producentów.
Ponadto z ofertą Grupy konkuruje wielu nadawców kanałów telewizyjnych uniwersalnych o charakterze niefilmowym.
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Szczególnie widoczne jest to w ofercie operatorów telewizji kablowych, gdzie skończona przepustowość łącza kablowego
wymusza ograniczenie oferty do kilkudziesięciu kanałów, co pociąga za sobą regularną wymianę najmniej atrakcyjnych stacji
w ofercie. O zainteresowaniu ostatecznego odbiorcy mogą też zadecydować warunki tworzone przez operatora, na które
Grupa ma niewielki wpływ, takie jak konstrukcja oferty pakietów telewizyjnych podstawowych i dodatkowych, zawartość
pakietów w stosunku do ceny i do konkurencji, dostępność sygnału, oferta dekoderów itp. Istotną konkurencję dla kanałów
oferowanych przez Grupę stanowią również kanały dystrybuowane w ramach bezpłatnej telewizji naziemnej. Grupa stara się
utrzymywać atrakcyjną ofertę programową swoich kanałów, jednakże nie można wykluczyć ryzyka, że pomimo tego,
konkurencja w segmencie programów o charakterze filmowym lub w całej branży mediów nasili się, co mogłoby
spowodować zmniejszenie oglądalności kanałów Grupy i w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.

2.2 Ryzyko pogorszenia sytuacji makroekonomicznej i sytuacji gospodarstw
domowych
Poziom przychodów Grupy w głównej mierze uzależniony jest od zamożności ludności Polski (w szczególności ludności
większych miast), która zmienia się w zależności od koniunktury gospodarczej, w tym: dynamiki wzrostu gospodarczego,
poziomu bezrobocia, konsumpcji indywidualnej, wskaźników optymizmu konsumentów, poziomu kursu euro wobec złotego
oraz polityki fiskalnej Rzeczypospolitej Polski. Istnieje ryzyko, że w przypadku przedłużającego się osłabienia lub
pogorszenia koniunktury gospodarczej nastąpi zmniejszenie popytu na usługi oferowane przez Grupę, co może wpłynąć
negatywnie na jej rozwój i wyniki finansowe.

2.3 Ryzyko roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej
Prowadzona przez Grupę działalność opiera się głównie na korzystaniu z praw własności intelektualnej i zawartych
umowach licencyjnych. W przekonaniu Grupy nie narusza ona w swojej działalności praw własności intelektualnej osób
trzecich. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w których Grupa mogłaby nieumyślnie naruszyć takie prawa. W efekcie pod
adresem Grupy mogłyby zostaać wysunięte roszczenia z tego tytułu, w wyniku których wystąpiłaby konieczność zapłacenia
stosownych odszkodowań. Taka sytuacja mogłaby mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju
Grupy.

2.4 Ryzyko zmienności przepisów prawa, w szczególności regulujących
działalność Grupy
W związku z faktem, iż polski system prawny jest przedmiotem częstych zmian, mogą one mieć negatywny wpływ na
działalność Grupy oraz pociągać za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. W szczególności na
aktywności Grupy mogą mieć wpływ zmiany prawa regulującego wykonywaną działalność, w tym Ustawy o radiofonii
i telewizji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Ustawy o prawie autorskim, regulacji UE dotyczących
funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także zmiana aktów regulujących działalność
rynku kapitałowego w Polsce. Nowe regulacje prawne mogą potencjalnie rodzić pewne ryzyko związane z problemami
interpretacyjnymi, brakiem praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy
administracji publicznej itp. Dodatkowo system podatkowy w Polsce charakteryzuje się dużą zmiennością. Ewentualne
zmiany dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej zarówno w zakresie podatku dochodowego, podatku od
towarów i usług lub innych podatków mogą wpłynąć negatywnie na działalność i poziom dochodów Grupy. Grupa Kapitałowa
Emitenta narażona jest również na ryzyko związane z możliwością zmian interpretacji przepisów prawa podatkowego
wydawanych przez organy podatkowe a mające wpływ na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Grupy. W celu
zminimalizowania tego czynnika ryzyka, Grupa współpracuje z firmą doradczą oraz posiada niezbędne ubezpieczenia.
Ponadto pracownicy i współpracownicy Grupy Kino Polska TV S.A. uczestniczą w szkoleniach/warsztatach dotyczących
bieżących zmian w przepisach prawnych regulujących działalność Grupy.

2.5 Ryzyko kursowe
Grupa ponosi koszty usług nadawczych i innych usług pomocniczych dla każdego z programów telewizyjnych w zwyczajowo
przyjętej do tego typu umów walucie – m.in. w euro. Tym samym wartość niektórych kosztów Grupy narażona jest na ryzyko
kursowe. Ewentualne znaczne osłabienie złotego wobec euro (lub innych walut) mogłoby spowodować zmniejszenie
rentowności kanałów Grupy. W celu zminimalizowania tego czynnika ryzyka, podmioty z Grupy Kino Polska TV S.A.
posiadają dewizowe rachunki bieżące, w oparciu o które rozliczane są transakcje w walutach obcych.
Opisany powyżej czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Grupy.
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3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI
3.1 Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku
regulowanym akcji Emitenta
Zgodnie z art. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez KNF oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie. Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C Emitenta do obrotu na
rynku regulowanym wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów określonych w Regulaminie GPW.
Zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu GPW, akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie, są
dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, jeżeli:
1)

został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy
o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub
stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,

2)

ich zbywalność jest nieograniczona,

3)

zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 35
Regulaminu GPW.

Na zasadzie § 19 ust. 2 Regulaminu GPW akcje, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu GPW, są dopuszczone do
obrotu giełdowego na rynku podstawowym jeżeli, poza warunkami określonymi w § 19 ust. 1 Regulaminu GPW, spełniają
warunki dopuszczenia określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych
do obrotu na tym rynku (Dz. U. Nr 84, poz. 547).
Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych zapewnia, aby do
obrotu na tym rynku dopuszczone były wyłącznie akcje spełniające łącznie następujące warunki:
1)

zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

2)

ich zbywalność nie jest ograniczona;

3)

wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej
rynek oficjalnych notowań;

4)

iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie
jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1.000.000 euro;

5)

w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi
akcjami.

Na zasadzie § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy,
z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:
1)

co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub

2)

co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 17.000.000
euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach –
według prognozowanej ceny rynkowej.

Jednakże na mocy § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone akcje,
mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w:
1)

ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia - jeżeli z przepisu ustawy lub innych ustaw wynika, że akcje, które nie są objęte
wnioskiem, nie mogą być przedmiotem obrotu, a informacja o tym została, wraz z odpowiednim wyjaśnieniem,
podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w odrębnych przepisach;

2)

ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia - jeżeli przedmiotem wniosku są akcje emitenta, tego samego rodzaju co akcje już
dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań;

3)

ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, jeżeli:
a)
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tym rynku znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu, lub
b)

liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób przeprowadzenia ich
subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań uzyska
wielkość zapewniającą płynność, lub

c)

rozproszenie akcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, zostało osiągnięte w jednym lub
większej liczbie państw członkowskich, w których akcje te są już notowane na rynku oficjalnych notowań.

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi
spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym
rynku (Dz. U. Nr 84, poz. 547) dopuszczenie akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań może nastąpić, jeżeli:
1)

spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania
finansowe, wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania, co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe
poprzedzające dzień złożenia wniosku lub

2)

przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób
określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej
i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.

Zgodnie z § 19 ust. 3 Regulaminu GPW w przypadku stwierdzenia, że akcje, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu
GPW, nie spełniają warunków określonych w § 19 ust. 1 lub ust. 1 i 2 Regulaminu GPW, o których mowa powyżej, Zarząd
Giełdy podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia ich do obrotu giełdowego.
Z uwagi na fakt, iż akcje serii C zostały objęte wyłącznie przez jeden podmiot – Oblio International B.V., akcje serii C nie
spełniają warunków rozproszenia przewidzianych w Rozporządzeniu o Rynku oraz nie spełniają kryterium rozproszenia
określonego w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu GPW. Dlatego też dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym
(rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wymagać będzie odstąpienia, na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu GPW,
przez Zarząd Giełdy od stosowania w stosunku do akcji serii C wymogów rozproszenia określonych w § 3 ust. 2 pkt 2)
Regulaminu GPW. Na Datę Prospektu Emitent nie może zapewnić, że Zarząd Giełdy skorzysta z uprawnienia
przewidzianego w § 3 ust. 3 Regulaminu GPW.
GPW każdorazowo dokonuje indywidualnej oceny istnienia przesłanek pozwalających na zastosowanie jednego z wyjątków
wskazanych w § 2 ust. 4 pkt 3) Rozporządzenia o Rynku, na podstawie danych zawartych we wniosku Emitenta oraz na
podstawie innych okoliczności mogących mieć wpływ na taką ocenę.
Istnieje ryzyko, iż Emitent nie uzyska zgody Zarządu Giełdy na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na
GPW. W takim przypadku Emitent może odwołać się od uchwały Zarządu Giełdy w sprawie odmowy wydania zgody do rady
nadzorczej GPW. W razie odmowy dopuszczenia akcji serii C do obrotu na GPW, Emitent nie będzie mógł złożyć kolejnego
wniosku w sprawie dopuszczenia tych samych akcji do obrotu przez okres sześciu miesięcy od dnia doręczenia uchwały
Zarządu Giełdy, a w przypadku odwołania się od wyżej wymienionej uchwały – od dnia doręczenia uchwały rady nadzorczej
GPW.

3.2 Ryzyko opóźnienia we wprowadzaniu akcji serii C do obrotu giełdowego lub
odmowa wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego
Emitent będzie dokładał wszelkich starań, aby wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego nastąpiło w możliwie krótkim
terminie. W tym celu Emitent będzie dokonywał wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia akcji serii C do obrotu
giełdowego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. Emitent nie może jednak zagwarantować, że
dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego nie ulegnie opóźnieniu, jak również, że zarząd GPW nie
odmówi dopuszczenia lub wprowadzenia akcji serii C do obrotu giełdowego.

3.3 Ryzyko zawieszenia obrotu Akcjami na GPW
Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech
miesięcy:
(i)

na wniosek emitenta,

(ii)

jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

(iii)

jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie.
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Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na
żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy
niż miesiąc.
Spółka nie może zagwarantować, że obrót Akcjami nie zostanie zawieszony zgodnie ze wskazanymi powyżej regulacjami.

3.4 Ryzyko wahań ceny Akcji Emitenta oraz płynności obrotu
Ceny akcji oraz wielkość obrotu akcjami spółek notowanych na GPW ulegają okresowym zmianom, co może mieć istotny
niekorzystny wpływ na kurs notowań akcji Emitenta. Spółka nie może zagwarantować, że ceny wskazanych powyżej
instrumentów finansowych nie będą podlegać wahaniom.
Na cenę rynkową akcji Emitenta na GPW mogą mieć wpływ także inne czynniki, na które Spółka nie będzie miała wpływu.
Za takie czynniki należy uznać ogólne tendencje gospodarcze, zmiany w sytuacji na rynkach papierów wartościowych
w Polsce i innych krajach, zmiany w przepisach prawa i innych regulacjach w Polsce i Unii Europejskiej, potencjalna
i faktyczna sprzedaż dużej liczby wskazanych instrumentów finansowych na rynku wtórnym, zmiany prognoz dokonywane
przez analityków rynków finansowych oraz faktyczne lub prognozowane zmiany w działalności, sytuacji finansowej i wynikach
operacyjnych Grupy.
Dodatkowo rynek papierów wartościowych w Polsce cechuje ogólnie niska płynność. Spółka nie jest w stanie zagwarantować
aktywnego i płynnego rynku akcji serii C Spółki po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW.

3.5 Ryzyko wykluczenia Akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
Jeżeli Emitent nie wykona albo wykona nienależycie obowiązki i nakazy lub narusza zakazy nałożone lub przewidziane
w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych
z obrotu na rynku regulowanym na czas określony lub bezterminowo, albo nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności
sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną w wysokości do 1 mln zł albo może zastosować
obie powyższe sankcje łącznie.
Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF spółka prowadząca rynek
regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku, gdy
obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym
rynku albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego, jeżeli ich
zbywalność stała się ograniczona, na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, w przypadku zniesienia ich dematerializacji lub w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym
przez właściwy organ nadzoru. Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia, § 31 ust. 2
Regulaminu GPW przewiduje poniższe sytuacje, w których zarząd GPW może zdecydować o wykluczenie papierów
wartościowych z obrotu giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego niż
te będące podstawą do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu giełdowego; (ii) Emitent uporczywie
narusza przepisy obowiązujące na GPW; (iii) na wniosek Emitenta; (iv) wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo
w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta
na zaspokojenie kosztów postępowania; (v) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
(vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu Emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; (vii) jeżeli
w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym; (viii) wskutek
podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; (ix) wskutek otwarcia likwidacji
Emitenta. Emitent nie może zagwarantować, że taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do akcji Emitenta.
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CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE
EMISYJNYM
1.1

Emitent

1.1.1

Informacje o Emitencie

Firma:

„Kino Polska TV” Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa

Główny telefon:

+48 22 356 74 00

Faks:

+48 22 356 74 01

E-mail:

sekretariat@kinopolska.pl

Strona internetowa:

www.kinopolska.pl

1.1.2

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta

Osoby działające w imieniu Emitenta:
Bogusław Kisielewski -

Prezes Zarządu

Berk Uziyel -

Członek Zarządu

1.1.3

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie,
działających w imieniu Emitenta

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie.
Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że
w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Bogusław Kisielewski

Berk Uziyel

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.
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1.2

Firma Inwestycyjna

1.2.1

Informacje o Firmie Inwestycyjnej

Firma:

Noble Securities Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

Główny telefon:

(+48 22) 244 13 03

Faks:

(+48 12) 411 17 66

E-mail:

biuro@noblesecurities.pl

Strona internetowa:

www.noblesecurities.pl

1.2.2

Osoby fizyczne działające w imieniu Firmy Inwestycyjnej

W imieniu Firmy Inwestycyjnej Noble Securities S.A. działają następujące osoby fizyczne:
Dominik Ucieklak – I Wiceprezes Zarządu
Norbert Kozioł – Wiceprezes Zarządu

1.2.3

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie,
działających w imieniu Firmy Inwestycyjnej

Firma Inwestycyjna uczestniczyła w sporządzeniu następujących rozdziałów Prospektu:
Czynniki Ryzyka:


1-3.

Dokument Rejestracyjny:


1.2, 2-4, 5.1.5, 5.2, 6.1-6.3, 6.6, 9, 10, 12, 13, 20.1-20.6, 20.7, 20.9, 23, 24.

Dokument Ofertowy:


2, 3, 4.1, 4.3, 4.4, 4.7, 4.10, 5, 6, 8-10.

Działając w imieniu Firmy Inwestycyjnej oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzanie których jest odpowiedzialna
Firma Inwestycyjna są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na ich znaczenie.
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1.3

Doradca Prawny

1.3.1

Informacje o Doradcy Prawnym

Firma:

Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Adres siedziby:

ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Główny telefon:

(+48 22) 625 04 16

E-mail

biuro@degakoroluk.pl

Strona internetowa:

www.degakoroluk.pl

1.3.2

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego

W imieniu Doradcy Prawnego działają:
Radca Prawny Andrzej Koroluk
Adwokat Wiktor Dega

1.3.3

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie,
działających w imieniu Doradcy Prawnego

Kancelaria Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych uczestniczyła w sporządzeniu
następujących rozdziałów Prospektu:
Dokument Rejestracyjny:


1.3, 5.1.1-5.1.4, 6.4, 6.5, 7, 11, 14-19, 20.8, 21-22 oraz 25.

Dokument Ofertowy:


4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 7.

Działając w imieniu Doradcy Prawnego, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których jest odpowiedzialna
Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym, i że nie pominięto w nich niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Andrzej Koroluk

Wiktor Dega

Radca Prawny / Partner

Adwokat / Partner

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.
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2 BIEGLI REWIDENCI
2.1

Podmiot uprawniony do badania historycznych informacji finansowych

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok przeprowadził System Rewident Sp. z o.o.,
ul. Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1253.
W imieniu System Rewident Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok przeprowadził
oraz podpisał Artur Rymarczyk – Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę
biegłych rewidentów pod numerem 11210.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok przeprowadził System Rewident Sp. z o.o.,
ul. Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1253.
W imieniu System Rewident Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok przeprowadził
oraz podpisał Artur Rymarczyk – Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę
biegłych rewidentów pod numerem 11210.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok przeprowadził Ecovis System Rewident Sp. z o.o.,
ul. Rakowiecka 30a, 02-528 Warszawa, podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1253.
W imieniu Ecovis System Rewident Sp. z o.o. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok
przeprowadził oraz podpisał Artur Rymarczyk – Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem 11210.
Przegląd półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do
30 czerwca 2014 r. przeprowadził PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, podmiot
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 144.
W imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. przegląd półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. przeprowadził oraz podpisał Piotr Wyszogrodzki –
Kluczowy Biegły Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem
90091.

2.2

Zmiany biegłych rewidentów

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie miały miejsca przypadki rezygnacji lub zwolnienia biegłego
rewidenta wybranego przez Emitenta do zbadania sprawozdania finansowego oraz nie dokonywane były zmiany biegłego
rewidenta.

3 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE
Zaprezentowane poniżej wybrane dane finansowe Grupy Emitenta opracowane zostały na podstawie zbadanych przez
biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011, 2012 i 2013 sporządzonych zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE oraz poddanego przeglądowi
przez biegłego rewidenta śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 6 miesięcy
zakończony 30.06.2014 r. oraz niebadanego i niepoddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2014 r.
Niniejszy rozdział należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale 9 „Przegląd sytuacji operacyjnej
i finansowej”, rozdziale 20 „Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji finansowej oraz
zysków i strat”, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w innych rozdziałach Prospektu.
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Tabela: Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Emitenta za lata 2011-2013, na dzień 30 czerwca 2014 r. oraz na
dzień 30 września 2014 r. (w tys. zł)
na dzień 30
września

na dzień 30
czerwca

2014

2014

2013

2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje wyceniane metodą praw własności
Inwestycje długoterminowe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6 054
40 177
897
1 852
38 227
1
948
1 190

6 317
41 331
898
1 852
39 317
1
173
918
940

6 740
953
6 011
56 396
1
7
3 723
605

7 757
105
6 011
22 283
12
206

7 580
105
6 016
22 822
12
80

Aktywa trwałe razem

89 346

91 747

74 436

36 374

36 615

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe
Pożyczki udzielone
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

656
26 862
259
2 106
693
16 774

1 073
28 852
313
2 940
3 844
13 090

644
34 723
797
11 032
275
14 956

1 074
28 293
2 665
277
7 112

425
16 731
2 484
733
15 664

Aktywa obrotowe razem
AKTYWA RAZEM

na dzień 31 grudnia

47 350

50 112

62 427

39 421

36 037

136 696

141 859

136 863

75 795

72 652

110 296
1 982
148 940
(102 083)
61 457

109 822
1 982
148 940
(102 258)
61 158

73 778
(448)
1 382
35 660
14 048
22 688

65 193
630
1 387
35 660
(386)
10 578
17 954

66 026
763
1 387
35 660
15 435
13 544

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny (akcjonariusze jednostki dominującej)
Kapitał własny (akcjonariusze mniejszościowi)
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej
Akcje własne nabyte w celu umorzenia
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem

110 296

109 822

73 330

65 823

66 789

Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Rezerwy
Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania finansowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

169
350
1 021
48
2 165

218
350
957
30
1 992

228
13 204
350
899
39
1 597

59
621

373
71

Zobowiązania długoterminowe razem

3 753

3 547

16 317

680

444

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Przychody przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu dywidendy

15 874
2 979
42
2 482
903
367
-

18 675
2 068
19
1
1 103
404
6 220

30 777
7 042
79
34
7 900
1 384
-

7 311
183
303
818
677
-

4 622
137
238
176
25
220
-

Zobowiązania krótkoterminowe razem

22 647

28 490

47 216

9 292

5 418

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

26 400

32 037

63 533

9 972

5 862

136 696

141 859

136 863

75 795

72 651

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM
Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta
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Tabela: Wybrane dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta za lata 2011-2013, za I półrocze 2014 r.
i I półrocze 2013 r. oraz za 9 miesięcy 2014 r. i 9 miesięcy 2013 r. (w tys. zł)
za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży

za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca

za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia

20144

20134

20144

20134

2013

2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

71 653
898

78 321
2 166

47 779
866

53 673
1 725

106 386
3 945

103 698
1 094

84 596
131

72 551

80 487

48 645

55 398

110 330

104 792

84 727

(49 665)
(468)
22 418
380
(1 998)
(6 230)
(578)
36 501

(57 894)
(1 870)
20 723
77
(1 005)
(4 407)
(60)
-

(32 646)
(465)
15 534
76
(1 262)
(5 429)
(485)
36 501

(39 040)
(1 696)
14 662
25
(703)
(3 184)
(34)
-

(78 861)
(3 434)
28 036
3 431
(1 472)
(7 316)
(2 111)
-

(78 730)
(830)
25 232
76
(823)
(5 771)
(1 412)
-

(67 546)
(56)
17 126
108
(1 142)
(6 115)
(171)
-

(2 128)

-

(973)

-

-

-

-

48 365
216
(2 105)

15 328
87
(263)

43 962
116
(679)

10 766
367
(30)

20 568
218
(1 224)

17 302
369
(765)

9 806
753
(411)

Zysk brutto

46 476

15 152

43 399

11 103

19 562

16 906

10 149

Podatek dochodowy
Zysk netto z działalności kontynuowanej
Strata z działalności zaniechanej6
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem

(2 582)
43 894
(958)
510
43 446

(939)
14 213
(1 566)
12 647

(121)
43 278
(957)
335
42 656

(779)
10 324
(734)
9 590

(1 272)
18 290
nd
(31)
18 259

(3 443)
13 463
nd
13 463

(1 765)
8 384
nd
8 384

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk ze zbycia jednostki zależnej5
Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw
własności
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta

4 CZYNNIKI RYZYKA
Czynniki ryzyka opisane zostały w Części II Prospektu.

5 INFORMACJE O EMITENCIE
5.1 Historia i rozwój Emitenta
5.1.1

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Prawna, statutowa i handlowa nazwa Emitenta brzmi: „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna. Zgodnie z § 1 Statutu Emitenta,
działa on pod firmą: „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna. Mając na uwadze art. 305 § 2 KSH i § 1 Statutu, Emitent w obrocie
może używać skrótu firmy w brzmieniu: „Kino Polska TV” S.A. oraz wyróżniającego go znaku graficznego.

4

wydzielenie działalności kontynuowanej i zaniechanej w związku z faktem, iż w dniu Kino Polska TV S.A. w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dn. 22
lutego 2013 r. dokonała sprzedaży 41,04% posiadanych przez siebie akcji w Stopklatce S.A. na skutek czego utraciła kontrolę nad tą spółką
5
zysk na zbyciu akcji Stopklatka S.A. (12 marca 2014 r. Kino Polska TV S.A. w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dn. 22 lutego 2013 r. dokonała
sprzedaży 41,04% posiadanych przez siebie akcji w Stopklatce S.A. na skutek czego utraciła kontrolę nad tą spółką)
6
wynik netto Stopklatka S.A. do dnia 11 marca 2014 r. (dane za I półrocze 2014 r. i 9 miesięcy 2014 r.) oraz wynik netto Stopklatka S.A. za I półrocze 2013
r. i 9 miesięcy 2013 r.
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5.1.2

Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000363674.

5.1.3

Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki „Kino Polska TV” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna. Uchwała o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
podjęta została w dniu 5 lipca 2010 roku (Akt notarialny sporządzony przez notariusza Sławomira Ogonka, Rep. A nr
6155/2010). Przekształcenie zostało zarejestrowane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS z dnia 24 sierpnia 2010 roku, a wpis Emitenta do rejestru przedsiębiorców nastąpił w dniu 25
sierpnia 2010 r.
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

5.1.4

Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z
którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby

Siedzibą Emitenta jest Warszawa.
Emitent działa w formie spółki akcyjnej.
Emitent został utworzony oraz działa na podstawie polskich przepisów, w szczególności na podstawie KSH oraz innych
regulacji prawnych.
Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita Polska.
Adres siedziby: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa
Adres strony internetowej: www.kinopolska.pl
Adres głównego miejsca prowadzenia działalności i numer telefonu i faksu:
ul. Puławska 435A,
02-801 Warszawa
Telefon: 22 356 74 00
Fax: 22 356 74 01

5.1.5

Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta „Kino Polska TV” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana została 26 czerwca
2003 r.
W dniu 8 listopada 2006 r. ZW „Kino Polska TV” Sp. z o.o. podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału o kwotę 816,5 tys. zł
poprzez utworzenie 1 633 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały zostały objęte przez dotychczasowych
udziałowców. W latach 2007 – 2009 kapitał zakładowy wynosił 987 tys. zł i składał się z 1 974 udziałów o wartości
nominalnej 500 zł każdy. 5 lipca 2010 ZW „Kino Polska TV” Sp. z o. o. podjęło uchwałę o zmianie formy prawnej ze spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Sąd rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XIII KRS
zarejestrował zmianę formy prawnej na „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna dnia 25 sierpnia 2010 r.
Kapitał zakładowy Emitenta wynosił po przekształceniu 987 tys. zł i składał się z 987 000 akcji na okaziciela
nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda. 1 października 2010 r. WZ Emitenta podjęło uchwałę
o zmianie wartości nominalnej akcji z 1 zł na 0,10 zł, w wyniku czego kapitał zakładowy składał się z 9 870 000 akcji serii A
o wartości nominalnej 0,10 zł. W marcu 2011 r. Emitent przeprowadził ofertę publiczną 4 000 000 akcji serii B. 26 kwietnia
2011 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 1 387 000 zł. W dniu 20 listopada 2013 r.
zostało zarejestrowane umorzenie 48 596 akcji Emitenta. Po dokonaniu tej zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosił
1 382 140,40 zł. 27 listopada 2013 r. Emitent przeprowadził emisję 6 000 000 akcji serii C. Wszystkie akcje zostały objęte
przez Oblio International B.V. (obecnie: SPI International B.V.). W dniu 5 lutego 2014 r. sąd zarejestrował podwyższenie
kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 1 982 140,40 zł.
Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta:
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2003
czerwiec

Zawiązanie „Kino Polska TV” Sp. z o.o., poprzednika prawnego Emitenta.

listopad

Podpisanie wstępnej umowy z pierwszym operatorem platformy satelitarnej – Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na
reemisję kanału Kino Polska.

listopad

Emitent zawarł umowę z pierwszym operatorem sieci kablowej – Multimedia Polska Sp. z o.o. (obecnie
Multimedia Polska S.A.) na reemisję kanału Kino Polska.

grudzień

Emitent podpisał umowę z Cyfrowym Polsatem S.A. (operator platformy satelitarnej) na nadawanie
i reemisję programu (kanału) Kino Polska.

grudzień

Spółka otrzymała koncesję na rozpowszechnianie satelitarnego kodowanego programu (kanału)
telewizyjnego Kino Polska.

grudzień

Emitent rozpoczął nadawania kanału telewizyjnego Kino Polska.

2004
kwiecień

Spółka podpisała umowę na reemisję kanału Kino Polska z Aster City Cable Sp. z o.o. (operator sieci
kablowej) – (obecnie UPC Polska Sp. z o.o.).

grudzień

Spółka zakończyła rok z liczbą 64 podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję kanału
Kino Polska i podwyższyła zasięg techniczny do 600 000 abonentów.

2005
styczeń

Spółka rozpoczęła działalność w zakresie obrotu licencjami do filmów fabularnych.

styczeń

Emitent rozpoczął nadawanie kanału Kino Polska w USA (platforma Dish Network).

luty

Spółka zawarła umowę na reemisję kanału Kino Polska z UPC Polska Sp. z o.o. (operator sieci kablowej).

listopad

Spółka podpisała umowę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na nadawanie sygnału kanału Kino Polska.

grudzień

Spółka na koniec roku osiągnęła liczbę 111 podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję
kanału Kino Polska i podwyższa zasięg technicznych do 1 200 000 abonentów.

grudzień

Kanał Kino Polska otrzymał nagrodę Hot Bird Award w kategorii „kanał filmowy”.

2006
październik

Spółka podpisała umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. (operator platformy satelitarnej) na reemisję kanału Kino
Polska.

listopad

Emitent podwyższył kapitał podstawowy z 170,5 tys. zł do 987,0 tys. zł oraz kapitału zapasowego z 2,788
mln zł do 6,387 mln zł.

grudzień

Spółka na koniec roku powiększyła liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję
kanału Kino Polska do 142 i podwyższyła zasięg techniczny do 2 200 000 abonentów.

2007
luty

SPI International Sp. z o.o. została większościowym udziałowcem Spółki posiadającym 89,67% głosów.

grudzień

Spółka na koniec roku powiększyła liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję
kanału Kino Polska do 165 i podwyższyła zasięg techniczny do 3 200 000 abonentów.

2008
styczeń

Emitent otrzymał nagrodę PISF w kategorii „program telewizyjny” za rok 2007.

luty

SPI International Polska Sp. z o.o. została jedynym udziałowcem Spółki.

sierpień

Emitent rozpoczął działalność wydawniczą – specjalne edycje DVD poświęconych filmowi polskiemu.
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grudzień

Spółka rozpoczęła dystrybucję licencji na emisję kanału FilmBox i pakietu FilmBox Premium.

grudzień

Spółka na koniec roku powiększyła liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję
kanału Kino Polska do 222 i podwyższyła zasięg techniczny do 4 400 000 abonentów.

2009
styczeń

1 udział (0,05% głosów) od SPI International Polska Sp. z o.o. zakupił Prezes Zarządu Spółki Piotr Reisch.

wrzesień

Spółka podpisała Aneks poszerzający współpracę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na reemisję kanału Kino
Polska – poszerzenie zasięgu technicznego o 1 000 000 abonentów.

wrzesień

Spółka podpisała Aneks poszerzający współpracę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na reemisję kanału FilmBox
– poszerzenie zasięgu technicznego o 700 000 abonentów.

wrzesień

Spółka podpisała kolejną umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. (operator platformy satelitarnej) na reemisję
kanału Kino Polska.

listopad

Emitent zakończył nadawanie kanału Kino Polska w USA.

grudzień

Spółka na koniec roku powiększyła liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję
kanału Kino Polska do 274 i podwyższyła zasięg techniczny do 5 600 000 abonentów.

grudzień

Spółka na koniec roku powiększyła liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję
kanału FilmBox do 80 i podwyższyła zasięg techniczny do 2 500 000 abonentów.

grudzień

Spółka na koniec roku powiększyła liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na reemisję
pakietu FilmBox Premium do 48 i podwyższa zasięg techniczny do 250 000 abonentów.

grudzień

Kino Polska została nominowana do nagrody Telekamery Tele Tygodnia 2010 w kategorii „kanał filmowy”.

2010
styczeń

Kanał Kino Polska znalazł się na pierwszym miejscu rankingu oglądalności kanałów filmowych.

styczeń

Spółka podpisała umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. (operator platformy satelitarnej) na reemisję kanału
FilmBox i pakietu FilmBox Premium.

luty

Emitent rozpoczął dostarczanie filmów do podmiotów świadczących usługę video on demand.

luty

Spółka podpisała umowę z Cyfrowym Polsatem S.A. (operator platformy satelitarnej) na reemisję kanałów:
FilmBox, FilmBox HD oraz Kino Polska.

maj

Nagroda PISF w kategorii „dystrybucja filmu polskiego” – za działalność Wydawnictwa Telewizji Kina Polska
TV.

lipiec

Spółka podpisała umowę na reemisję kanału Filmbox oraz pakietu Filmbox Premium z UPC Polska Sp.
z o.o.(Operator Sieci Kablowej).

wrzesień

Spółka podpisała umowę z Canal + Cyfrowy Sp. z o.o. na transmisję satelitarną kanałów FilmBox.

październik

Emitent otrzymał nominację dla kanału Kino Polska do nagrody Hot Bird TV Awards w kategorii „kino”.

październik

Spółka na koniec października powiększa liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na
reemisję kanału Kino Polska do 297 i podwyższyła zasięg techniczny do 6 000 000 abonentów.

październik

Spółka na koniec października powiększyła liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na
reemisję kanału FilmBox do 107 i podwyższyła zasięg techniczny do 4 050 000 abonentów.

październik

Spółka na koniec października powiększyła liczbę podpisanych umów z operatorami sieci kablowych na
reemisję pakietu FilmBox Premium do 78 i podwyższyła zasięg techniczny do 560 000 abonentów.

listopad

Kino Polska zostało po raz drugi nagrodzone „telewizyjnym Oskarem”, nagrodą Hot Bird TV Awards.

grudzień

Emitent przejął kontrolę nad Stopklatka S.A., spółką prowadzącą branżowy portal informacyjny
specjalizujący się w tematyce filmowej.
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2011
marzec

Spółka przeprowadziła ofertę publiczną 4 000 000 akcji serii B z której pozyskała 38 mln zł.

kwiecień

Debiut akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

maj

Emitent uruchomił nowy kanał telewizyjny o profilu muzyczno-filmowym – Kino Polska Muzyka.

sierpień

Emitent objął wykonując w całości przysługujące mu prawo poboru 325 250 akcji serii C spółki zależnej
Stopklatka S.A. po cenie emisyjnej 3,42 zł.

wrzesień

Udostępnienie aplikacji na urządzenia iPhone z repertuarem kin przygotowywanym przez Stopklatka.pl.

październik

Spółka zawarła umowę z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. na usługę transmisji sygnału kanału telewizyjnego Kino
Polska Muzyka.

listopad

Emitent otrzymał 10-letnią koncesję na rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu
telewizyjnego Kino Polska Muzyka.

listopad

Emitent nabył prawa do filmów w ramach licencji od spółki Cinephil France S.A.S.

grudzień

Emitent zakupił 60% udziałów w spółce Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. zajmującej się
rekonstrukcją, cyfryzacją i rozpowszechnianiem wybitnych dział polskiej kinematografii.

2012
styczeń

Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych.

marzec

Emitent rozszerzył działalność na rynek amerykański i rozpoczął transmisję na terenie Stanów
Zjednoczonych kanałów Kino Polska International i Kino Polska Muzyka.

czerwiec

Emitent zawarł umowę z Cyfrowym Polsatem S.A. na udostępnianie kanałów FightBox, FilmBox Extra
i FilmBox Family na platformie Cyfrowy Polsat.

czerwiec

Kino Polska została jednym z 8 dodatkowych kanałów oferowanych przez Cyfrowy Polsat w ramach TV
Mobilnej, dzięki czemu ma możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców.

lipiec

Pakiet FilmBox Live został udostępniony w telewizji internetowej ipla.

sierpień

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na działania mające na celu
restrukturyzację struktury organizacyjnej Spółki.

2013
styczeń

Podjęcie decyzji w sprawie zmian formuły wyświetlania reklam poprzez skrócenie i zwiększenie
częstotliwości pojedynczych przerw reklamowych oraz ich emisję w trakcie wybranych audycji telewizyjnych.
Działania te pozwalają na maksymalne wykorzystanie czasu antenowego, przeznaczonego ustawowo na
emisję materiałów reklamowych, a także zwiększają efektywność finansową Emitenta w segmencie
sprzedaży reklam.

luty

Zmiany struktury organizacyjnej Emitenta – wniesienie części przedsiębiorstwa Spółki w zamian za aport do
spółki zależnej Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA.

luty

Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a Agora S.A. w kwestii wspólnego ubiegania się
o koncesję na kanał filmowy Stopklatka TV rozpowszechniany drogą rozsiewczą naziemną w sposób
cyfrowy oraz finansowania rozwoju takiego kanału w przypadku otrzymania koncesji.

luty

Wdrożenie nowych funkcjonalności i zmiana szaty graficznej portalu Stopklatka.pl.

marzec

Podpisanie umów znaczących przez podmiot w 100% zależny od Emitenta – KPTV Media Sp. z o.o. ze
spółką Filmbox International Ltd. na produkcję oraz przesył sygnałów kanałów z rodziny FilmBox.

wrzesień

Spółka powiązana z Emitentem – Stopklatka S.A. otrzymała koncesję na rozpowszechnianie kanału
o charakterze filmowym Stopklatka TV w sygnale multipleksu pierwszego.

październik

Zawarcie umowy pomiędzy KPTV Media Sp. z o.o. (Kupujący) a Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA
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(Sprzedający) dotyczącej sprzedaży słowno-graficznego znaku towarowego „PL Kino Polska” za cenę
40 mln zł. Zarówno Kupujący jak i Sprzedający są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta.
listopad

Emitent otrzymał koncesję na kolejny 10-letni okres na rozpowszechnianie drogą rozsiewczą satelitarną
głównego programu (kanału) telewizyjnego Grupy o nazwie „Kino Polska”.

listopad

Spółka umorzyła 48 596 akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich
umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta.

listopad

Spółka przeprowadziła emisję 6 000 000 akcji serii C. Wszystkie akcje zostały objęte przez Oblio
International B.V. W zamian za akcje serii C Emitent nabył 100% udziałów w spółce Filmbox International
Ltd., dzięki czemu Grupa Emitenta przejęła kontrolę nad produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki
FilmBox na ogólnoświatowym terytorium.

listopad

Grupa nabyła za 7,9 mln USD prawa do filmów w ramach licencji od spółki Cinephil France S.A.S.

grudzień

Grupa zakończyła współpracę z brokerem reklamowym atmedia sp. z o.o. i począwszy od 1 stycznia
2014 r. rozpoczęła współpracę z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k

2014
styczeń

Stopklatka S.A. zawarła umowę z Cyfrowym Polsatem S.A. na rozprowadzanie kanału Stopklatka TV na
platformie Cyfrowy Polsat. Zawarcie umowy umożliwia zwiększenie zasięgu technicznego kanału,
co pozytywnie wpłynie na przychody z tytułu emisji reklam na antenie Stopklatka TV.

luty

Zawarcie umowy dystrybucyjnej pomiędzy Emitentem a Filmbox International Ltd., przedmiotem której jest
udzielenie przez Filmbox International Ltd. (jednostka zależna od Emitenta) na rzecz Emitenta licencji
(wyłącznej na terytorium Polski oraz niewyłącznej w pozostałych krajach na ogólnoświatowym terytorium)
obejmującej prawa do reemisji kanałów filmowych marki FilmBox.

marzec

Zawarcie trójstronnej umowy pomiędzy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA (podmiot zależny od Emitenta)
a ITI Neovision S.A. i Canal + Cyfrowy S.A. Umowa ta została zawarta m.in. w związku z fuzją platform „n”
i „Cyfra +” i stanowi kontynuację wcześniej obowiązujących odrębnych umów z ITI Neovision S.A. oraz
Canal + Cyfrowy S.A., dotyczących dystrybucji kanału Kino Polska.

marzec

Emitent w wykonaniu umowy inwestycyjnej z 22 lutego 2014 r. zbył na rzecz Agora S.A. 933 851 akcji
Stopklatka S.A. stanowiących 41,04% głosów na WZ tej spółki.

marzec

Stopklatka S.A. rozpoczęła nadawanie w ramach multipleksu pierwszego kanału Stopklatka TV.

maj

Emitent zakupił 40% udziałów w spółce Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. i obecnie posiada 100%
kapitału zakładowego tej spółki.

wrzesień

Przekształcenie spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA w spółkę pod firmą Kino Polska Program TV Sp.
z o.o.
Emitent zakupił 80% udziałów w spółce TV Okazje Sp. z o.o. stanowiących 80% kapitału zakładowego tej
spółki za cenę 59,5 tys. zł. W I półroczu 2014 r. TV Okazje Sp. z o.o. nie osiągnęła przychodów ze
sprzedaży. Strata netto w tym okresie wyniosła 3,3 tys. zł. Na koniec czerwca 2014 r. Aktywa spółki
wynosiły 3,0 tys. zł, zaś kapitały własne 1,7 tys. zł. Żadna z powyższych podstawowych wielkości
finansowych dla TV Okazje Sp. z o.o. nie przekroczyła 25% wartości danej wielkości dla Grupy.
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5.2 Inwestycje
5.2.1

Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi do Daty Prospektu Emisyjnego

Tabela: Inwestycje Grupy w latach 2011-2013 oraz w okresie od 1.01.2014 do Daty Prospektu (tys. zł)
do Daty Prospektu

Wartości niematerialne, w tym:

za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia

2014 r.

2013 r.7

2012 r.

2011 r.

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

9 174

38 537

5 293

13 799

Koszty zakończonych prac rozwojowych

-

1 040

-

471

Nabyte koncesje, patenty

-

12 975

-

53

7 119

20 617

1 995

8 905

0

1 577

3 030

62

Licencje o ograniczonym okresie użytkowania8
Licencje o nieograniczonym okresie użytkowania
Inne wartości niematerialne

167

547

268

2 166

1 888

1 781

-

2 142

Środki trwałe, w tym:

695

1 238

2 585

6 798

Urządzenia techniczne i maszyny

298

1 102

2 043

6 624

Środki transportu

124

24

49

-

Inne środki trwałe

247

112

485

174

26

-

8

-

9 869

39 775

7 878

20 597

Wartości niematerialne w budowie

Środki trwałe w budowie
Nakłady inwestycyjne razem
Źródło: Emitent

W 2011 r. największe nakłady inwestycyjne Grupa poniosła na zakup praw licencyjnych do filmów oraz na produkcję
programów z rodziny FilmBox poprzez zakup infrastruktury technicznej, w tym nowoczesnych systemów playoutowych.
Wdrożone też zostały modernistyczne systemy IT, niezbędne do prowadzenia przez Grupę dalszych działań programowych.
Emitent zakupił:
 wartości niematerialne za kwotę 13 799 tys. zł, na które złożyły się:
o

koszty prac rozwojowych za kwotę 471 tys. zł, związanych z rozbudową funkcjonalności strony internetowej portalu
Stopklatka.pl,

o

nabyte koncesje i patenty za kwotę 53 tys. zł, w tym koncesja na kanał Kino Polska Muzyka za 43 tys. zł, koncesja
Kino Polska Nostalgia za 10 tys. zł,

o

licencje o ograniczonym okresie użytkowania za kwotę 8 905 tys. zł, w tym licencje filmowe z prawami do emisji na
kanałach FilmBox za 8 214 tys. zł, licencje filmowe z prawami do dalszej dystrybucji 400 tys. zł, filmy fabularne,
dokumentalne i animacje za 169 tys. zł, licencje na potrzeby wydawnictwa DVD 85 tys. zł, licencje na potrzeby
kanału muzycznego 37 tys. zł,

o

licencje o nieograniczonym okresie użytkowania za kwotę 62 tys. zł w tym utwory, seanse, zwiastuny oraz
wywiady,

o

wartości niematerialne za kwotę 2 166 tys. zł, w tym oprogramowanie do obsługi licencji filmowych oraz tworzenia
ramówek graficznych, oprogramowanie montażowe o łącznej wartości 306 tys. zł, oprogramowanie serwerów za

7

W związku ze zmianą prezentacji ujęcia aktywów i zobowiązań uległy zmianie dane porównawcze w stosunku do licencji programowych, co zostało
opisane w nocie 3 do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do
30 czerwca 2014 r.
Licencje o ograniczonym czasie użytkowania to licencje zakupione na okres powyżej 12 miesięcy, których czas użytkowania został ograniczony do
ustalonego okresu, np. 3 lata.
8
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104 tys. zł, systemy operacyjne za 70 tys. zł, baza filmowa Protrack 66 tys. zł, licencje finansowo-księgowe za 50
tys. zł, przejęcie jednostki zależnej 1 570 tys. zł,
o

wartości niematerialne w budowie za kwotę 2 142 tys. zł w tym produkcja filmów „Od pełni do pełni” 1 500 tys. zł,
oraz „Być jak Kazimierz Deyna” 500 tys. zł, koprodukcje filmowe 142 tys. zł,

 rzeczowe aktywa trwałe za kwotę 6 798 tys. zł na które złożyły się:
o

urządzenia techniczne i maszyny za kwotę 6 624 tys. zł na które składają się między innymi: sprzęt emisyjny i post
produkcyjny o łącznej wartości 5 442 tys. zł, pozostały sprzęt komputerowy w tym dyski, notebooki, komputery
stacjonarne, drukarki, rozbudowa sieci , telewizory o łącznej wartości 1 182 tys. zł,

o

pozostałe środki trwałe za kwotę 174 tys. zł, w tym meble biurowe 43 tys. zł, budka lektorska 50 tys. zł,
modernizacja powierzchni przy ul. Cybernetyki 7 - 55 tys. zł, pozostałe 21 tys. zł.

W 2012 r. największe nakłady inwestycyjne Grupa poniosła na licencje programowe. Emitent zakupił:
 wartości niematerialne za kwotę 5 293 tys. zł, na które złożyły się:
o

licencje o ograniczonym okresie użytkowania za kwotę 1 995 tys. zł, w tym licencje filmowe z prawami do emisji na
kanałach FilmBox za 221 tys. zł, licencje filmowe z prawami do dalszej dystrybucji oraz z prawem do emisji 1 725
tys. zł, filmy fabularne, dokumentalne i animacje za 15 tys. zł, licencje na potrzeby wydawnictwa DVD 34 tys. zł,

o

licencje o nieograniczonym okresie użytkowania za kwotę 3 030 tys. zł w tym przyjęcie do użytkowania i
reklasyfikacja filmu „Od pełni do pełni” 1 500 tys. zł, produkcja filmu „Komisarz Blond” 1 500 tys. zł, koprodukcje
filmowe pozostałe 30 tys. zł,

o

wartości niematerialne za kwotę 268 tys. zł, w tym oprogramowanie do obsługi licencji filmowych oraz tworzenia
ramówek graficznych i montażu o łącznej wartości 15 tys. zł, oprogramowanie serwerów za 172 tys. zł, systemy
operacyjne za 51 tys. zł, licencje finansowo-księgowe za 30 tys. zł,

 rzeczowe aktywa trwałe za kwotę 2 585 tys. zł na które złożyły się:
o

urządzenia techniczne i maszyny za kwotę 2 043 tys. zł na które składają się między innymi: sprzęt emisyjny i post
produkcyjny o łącznej wartości 1 177 tys. zł, pozostały sprzęt komputerowy w tym dyski, notebook, komputery
stacjonarne, drukarki, rozbudowa sieci, telewizory o łącznej wartości 866 tys. zł,

o

środki transportu na kwotę 49 tys. zł (samochód osobowy Toyota, dwa motory),

o

pozostałe środki trwałe za kwotę 485 tys. zł, w tym meble biurowe 88 tys. zł, budka lektorska 37 tys. zł,
modernizacja powierzchni przy ul. Puławska 435A - 350 tys. zł, pozostałe 10 tys. zł,

o

środki trwałe w budowie za kwotę 8 tys. zł poniesione na meble biurowe.

W 2013 r. największe nakłady inwestycyjne Grupa poniosła na licencje programowe oraz nabyte koncesje. Emitent zakupił:
 wartości niematerialne za kwotę 38 537 tys. zł, na które złożyły się:
o koszty zakończonych prac rozwojowych za kwotę 1 040 tys. zł - dotyczy wdrożenia nowego portalu internetowego,
o nabyte koncesje, patenty za kwotę 12 975 tys. zł, w tym 12 945 tys. zł Stopklatka TV (kanał należący do
Stopklatka S.A. - podmiot powiązany z Emitentem), 10 tys. zł Kino Polska International, 10 tys. zł Kino Polska Muzyka
International, 10 tys. zł Kino Polska,
o licencje o ograniczonym okresie użytkowania za kwotę 20 617 tys. zł, w tym licencje filmowe z prawami do emisji na
kanałach FilmBox za 20 389 tys. zł, licencje filmowe z prawami do dalszej dystrybucji 163 tys. zł, filmy fabularne,
dokumentalne i animacje za 31 tys. zł, licencje na potrzeby wydawnictwa DVD 32 tys. zł, licencje na potrzeby kanału
muzycznego 2 tys. zł,
o licencje o nieograniczonym okresie użytkowania za kwotę 1 577 tys. zł w tym przyjęcie do użytkowania reklasyfikacja
filmu „Od pełni do pełni” 1 500 tys. zł, produkcja filmu „Komisarz Blond” 1 500 tys. zł, koprodukcje filmowe pozostałe 75
tys. zł, pozostałe 2 tys. zł,
o wartości niematerialne za kwotę 547 tys. zł, w tym oprogramowanie portalu internetowego 380 tys. zł (portal należący
do Stopklatka S.A. - podmiotu powiązanego z Emitentem), oprogramowanie serwerów za 131 tys. zł, systemy
operacyjne za 29 tys. zł, licencje finansowo-księgowe za 7 tys. zł,

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

45

Część III. Dokument Rejestracyjny
o wartości niematerialne w budowie za kwotę 1 781 tys. zł, w tym 40 tys. zł - koprodukcje filmowe, 426 tys. zł - licencje
filmowe o ograniczonym terminie użytkowania przeznaczone do emisji na kanale filmowym Kino Polska, 1 315 tys. zł licencje filmowe o ograniczonym terminie użytkowania przeznaczone do emisji na kanałach filmowych FilmBox,.
 rzeczowe aktywa trwałe za kwotę 1 238 tys. zł na które złożyły się:
o urządzenia techniczne i maszyny za kwotę 1 102 tys. zł na które składają się między innymi: sprzęt emisyjny i post
produkcyjny o łącznej wartości 780 tys. zł, pozostały sprzęt komputerowy w tym dyski, notebooki, komputery
stacjonarne, drukarki, rozbudowa sieci, telewizory o łącznej wartości 322 tys. zł,
o środki transportu na kwotę 24 tys. zł (samochód osobowy),
o pozostałe środki trwałe za kwotę 112 tys. zł, w tym meble biurowe 55 tys. zł, pozostałe 57 tys. zł.
W 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. Grupa poniosła następujące nakłady inwestycyjne:
 wartości niematerialne za kwotę 9 174 tys. zł, na które złożyły się:
o licencje o ograniczonym okresie użytkowania za kwotę 7 119 tys. zł, w tym licencje filmowe z prawami do emisji na
kanałach marki FilmBox za 6 866 tys. zł, licencje filmowe z prawami do dalszej dystrybucji 175 tys. zł, filmy fabularne,
dokumentalne i animacje za 78 tys. zł,
o wartości niematerialne za kwotę 167 tys. zł, w tym oprogramowanie do obsługi licencji filmowych oraz tworzenia
ramówek graficznych o łącznej wartości 57 tys. zł, oprogramowanie serwerów oraz systemów operacyjnych za 23 tys.
zł, licencje finansowo-księgowe za 31 tys. zł, rozbudowa systemu zarządzania licencjami – 56 tys. zł,
 rzeczowe aktywa trwałe za kwotę 695 tys. zł na które złożyły się:
o urządzenia techniczne i maszyny za kwotę 298 tys. zł, na które składają się między innymi: sprzęt emisyjny i post
produkcyjny o łącznej wartości 79 tys. zł, pozostały sprzęt komputerowy w tym dyski, notebooki, komputery
stacjonarne, drukarki, rozbudowa sieci, telewizory o łącznej wartości 219 tys. zł,
o środki transportu na kwotę 124 tys. zł (samochód ciężarowy Mercedes Benz – Sprinter D),
o pozostałe środki trwałe za kwotę 247 tys. zł,
o inwestycje w trakcje realizacji 26 tys. zł.
Inwestycje kapitałowe
W grudniu 2011 r. i w maju 2014 r. Emitent nabył łącznie 150 udziałów stanowiących 100% głosów na zgromadzeniu
wspólników Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. za łączną kwotę 2 980 tys. zł.
27 listopada 2013 r. pomiędzy Emitentem a Oblio International B.V. zawarta została umowa, na podstawie której, Emitent
nabył aktywa w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox International Ltd. z siedzibą w Londynie. Wartość ewidencyjna
nabytych przez Emitenta udziałów w Filmbox International Ltd. w księgach rachunkowych Spółki została przyjęta
w wysokości 113 880 tys. zł. Zgodnie z umową Oblio International B.V. w zamian za zbyte aktywa nabyło 6 mln akcji
zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, za cenę emisyjną w wysokości 18,98 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną
w wysokości 113 880 tys. zł. Przeprowadzenie niniejszej transakcji miało na celu przejęcie przez Grupę działań związanych
z produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox zarówno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak i na
całym świecie.
W dniu 18 września 2014 r. Emitent nabył od Pana Michała Cieśli 80 udziałów stanowiących 80% kapitału zakładowego
spółki TV Okazje Sp. z o.o. za kwotę 59 500 zł.

5.2.2

Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Grupy

Obecnie Grupa nie prowadzi istotnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne.

5.2.3

Informacje dotyczące głównych inwestycji Grupy w przyszłości, co do których jego
organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania

Na Datę Prospektu Grupa nie podjęła wiążących zobowiązań co do przyszłych inwestycji.
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6 ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI
6.1 Działalność podstawowa
6.1.1

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj
prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej

Grupa Kapitałowa Emitenta to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się grupa medialna, pretendującą do miana jednego
z liderów na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Głównymi gałęziami biznesowymi Grupy są: emisja i produkcja kanałów
telewizyjnych, sprzedaż czasu reklamowego na kanałach Grupy, rekonstrukcja i archiwizacja oraz dystrybucja dzieł polskiej
kinematografii oraz Internet.
Kino Polska TV S.A.
Emitent działa w branży mediów, m.in. produkując i dystrybuując kanały telewizyjne.
Do podstawowych produktów Emitenta zaliczyć można telewizyjne kanały filmowe marki FilmBox (w tym pakiet FilmBox
Premium). Ponadto Spółka produkuje i częściowo dystrybuuje kanały tematyczne takie jak Fightbox, Docubox, Erox i inne.
Emitent podpisał umowy na dystrybucję kanału FilmBox ze wszystkimi operatorami platform satelitarnych i większością
operatorów telewizji kablowej, w tym ze wszystkimi największymi (UPC/Aster, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea).
Na dystrybucję pakietu kanałów FilmBox Premium również zawarte zostały umowy ze wszystkimi operatorami platform
satelitarnych i ponad 100 operatorami telewizji kablowej, w tym ze wszystkimi największymi.
Emitent produkuje i dystrybuuje kanały filmowe z rodziny FilmBox na podstawie umów z Filmbox International Ltd. (właściciel
koncesji i dystrybutor kanałów filmowych), a kanały tematyczne na podstawie umów z Mediabox Broadcasting
International Ltd. (właściciel koncesji na kanały tematyczne), Erox International Ltd. (właściciel koncesji na kanały z rodziny
Erox) i Cinephil France S.A.S. (dystrybutor kanałów tematycznych).
Pozostała działalność Emitenta obejmuje:


sprzedaż czasu reklamowego na antenie kanału FilmBox,



dystrybucję licencji na polu emisji video on demand (VoD),



dystrybucję licencji na polu emisji telewizyjnej (sprzedaż praw),



produkcję i sprzedaż płyt Wydawnictwo DVD Telewizji Kino Polska.

Stopklatka S.A.
Stopklatka S.A. – spółka powiązana z Emitentem – prowadzi branżowy portal informacyjny specjalizujący się w tematyce
filmowej działający pod adresem www.stopklatka.pl. Portal jest najstarszym filmowym serwisem informacyjnym działającym
w Polsce. Jako odrębny portal został założony w 1996 r. Stopklatka S.A. od ponad 15 lat prowadzi konsekwentną politykę
wyspecjalizowanego serwisu informacyjnego, który wyróżnia rzetelność i szybkość podawanych informacji oraz wysoka
jakość publikowanych recenzji i artykułów. Portal postrzegany jest jako wiarygodne, wyczerpujące i opiniotwórcze źródło
informacji o tematyce filmowej.
W lutym 2013 roku oddano do użytku nową odsłonę portalu Stopklatka.pl. Portal uzyskał dynamiczną prezentację treści
i możliwości szybkiego dotarcia do poszczególnych sekcji. Wprowadzono również nowy system nawigacji umożliwiającym
efektowną prezentację najciekawszych materiałów z poszczególnych działów. Jednocześnie zostały uruchomione nowe
funkcjonalności społecznościowe, tj.:


blogosfera – umożliwia prowadzenie blogów przez użytkowników i promocję wybranych blogów w winnych
miejscach serwisu,



gamifikacja – funkcjonalność, która zlicza użytkownikom punkty za aktywność w serwisie i przyznaje odpowiednie
odznaki w celu wyróżniania najaktywniejszych członków społeczności,



otwarcie bazy – umożliwia wprowadzanie nowych i edycję istniejących rekordów z bazy Stopklatki dotyczących
filmów, osób, seriali itp.

Między innymi dzięki nowym funkcjonalnościom Portalu, systematycznie zwiększa się liczba jego użytkowników.
Stopklatka S.A. generuje przychody z następujących źródeł:


emisji reklam telewizyjnych – podstawowe źródło przychodów,
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sprzedaży powierzchni reklamowych i usług e-commerce związanych z prowadzonym przez tę spółkę portalem
filmowym Stopklatka.pl,



sprzedaży treści powstałych w Portalu, a także dedykowanych treści tworzonych i agregowanych z zewnętrznych
źródeł na potrzeby klientów,



tworzenia i utrzymania stron internetowych.

Stopklatka TV
Decyzją Przewodniczącego KRRiT w dniu 30 października 2013 r. Stopklatka S.A. otrzymała koncesję na
rozpowszechnianie programu telewizyjnego (kanału) o charakterze filmowym w sygnale multipleksu pierwszego. Stopklatka
TV rozpoczęła nadawanie 15 marca 2014 r. Od chwili startu kanału Stopklatka TV wiodącym obszarem działalności spółki
Stopklatka S.A. stała się branża telewizyjna.
Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.
Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem procesem rekonstrukcji cyfrowej
filmów. Działalność tej spółki związana jest również z archiwizacją i dystrybuują kopii cyfrowych zrekonstruowanych tytułów.
Do najważniejszych usług świadczonych przez Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. można zaliczyć:


usługi archiwizacyjne – tworzenie kopii archiwizacyjnych i świadczenie usług archiwizacji w obszarach archiwizacji
głębokiej i bieżącej, na potrzebny przechowywania i obrotu materiałami cyfrowymi,



usługi w dziedzinie rekonstrukcji – koordynacja procesów rekonstrukcji, w sferze jakościowej i technologicznej,
w oparciu o wypracowane unikatowe know-how,



usługi w dziedzinie opracowań kopii wzorcowych – świadczenie usług na poziomie tworzenia i obrotu kopiami
cyfrowymi filmów i innych materiałów filmowych, na polach DCP, TV, VoD, DVD i Blu-ray, a także na polu
opracowań fragmentów materiałów,



obrót licencjami materiałów po cyfrowej rekonstrukcji – w imieniu właścicieli praw, na podstawie zawartych umów
licencyjnych,



usługi w dziedzinie opracowań promocyjnych – tworzenie pakietów promocyjnych dla materiałów po cyfrowej
rekonstrukcji,



usługi w dziedzinie opracowań językowych i systemowych – tworzenie opracowań językowych filmów wraz
z adaptacją do poszczególnych pól eksploatacji, dołączanie wersji językowych filmów do kopii wzorcowych,
opracowanie list montażowych materiałów po cyfrowej rekonstrukcji, pozwalających na tworzenie kompleksowych
rozwiązań kontekstowego przeszukiwania materiałów po cyfrowej rekonstrukcji.

W 2013 roku CRF świadczyło swoje usługi w następujących projektach:


KinoRP – projekt cyfryzacji i cyfrowej rekonstrukcji polskiego dorobku filmowego, prowadzony we współpracy ze
studiami filmowymi Kadr, Tor i Zebra, Wytwórnią Filmów Oświatowych, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych oraz Studiem Filmów Rysunkowych i przy współfinansowaniu ze strony Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego, a także mecenasa z sektora prywatnego. W ramach projektu
KinoRP wykonano rekonstrukcję cyfrową kolejnych 12 filmów pochodzących z zasobów studiów filmowych Kadr,
Tor i Zebra oraz rozpoczęto prace nad kolejnymi filmami, pochodzącymi z zasobów studiów.



Martin Scorsese Presents – we współpracy z Film Foundation, Milestone, DI Factory i fundacją Propaganda, CRF
rozpoczęło przygotowania do inaugurowanego w 2014 roku, na terenie USA i Kanady, rocznego przeglądu
polskich filmów po rekonstrukcji cyfrowej, firmowanego przez Martina Scorsese. W ramach przeglądu CRF
zaangażowało się w opracowanie kopii dystrybucyjnych oraz materiałów promocyjnych przeglądu.



Kolekcje „Klasyka Polskiego Kina” i „Klasyka Polskiej Bajki” – po roku przygotowań, CRF wraz z wydawcą, firmą
DMMS, wprowadził pod koniec 2013 roku na polski rynek wydawniczy kolekcje wydawnicze na nośnikach DVD
i Blu-ray, poświęcone klasyce polskiej kinematografii po rekonstrukcji cyfrowej. Pierwsza seria wydawnicza objęła
10 tytułów na płytach DVD, 5 kolejnych na Blu-ray i 5 zestawów animacji dla dzieci.



Filmoteka Szkolna – program edukacyjny dla szkół koordynowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej,
przygotowany w oparciu o nowoczesne rozwiązania dystrybucji cyfrowej materiałów audiowizualnych do szkół.



Kino za rogiem – projekt rozwoju dystrybucji cyfrowej do kin materiałów audiowizualnych w jakości HD.

Poza wymienionymi wyżej projektami CRF świadczyło swoje usługi także na rynku niezależnej dystrybucji kinowej, zajmując
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się obrotem praw do filmów cyfrowo zrekonstruowanych w ramach projektu KinoRP, a także przygotowując kopie
dystrybucyjne dla filmów spoza katalogu dystrybucyjnego CRF.
W 2013 roku CRF umocnił swoją pozycję na rynku dystrybucji filmów fabularnych i animowanych po rekonstrukcji cyfrowej,
budując konsekwentnie pozycję lidera na polskim rynku nie tylko w zakresie usług zarządzania kopiami cyfrowymi filmów,
ale również jako ich dystrybutor. Do najważniejszych osiągnięć CRF na polu dystrybucji należą:


poszerzenie katalogu dystrybucyjnego filmów po rekonstrukcji cyfrowej o kolejne 9 filmów pełnometrażowych i 20
filmów krótkometrażowych, z zasobów Studia Filmowego Zebra i Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
zwiększając łączną liczbę dystrybuowanych przez CRF filmów do 110,



znaczne zwiększenie przychodów z obrotu licencjami,



kontynuacja współpracy z siecią kin Multikino oraz rozpoczęcie współpracy z siecią kin Helios,



nawiązanie współpracy z siecią kin Helios w zakresie sprzedaży licencji animacji podczas organizowanego przez
sieć kin Dnia Dziecka,



rozwój współpracy z międzynarodowymi festiwalami filmowymi, w tym: „Polish Film Festival” w Japonii, „Hong
Kong International Film Festival”, „Hong Kong Film Archive”, „Rasta International Film Festival” w Serbii, „CINEMA
and HISTORY International Summer Film Festival” w Czechach, „Athens International Film Festival” w Grecji,
„Dublin International Film Festival” w Irlandii, „LET’S CEE Film Festival” w Austrii.

Kino Polska Program TV Sp. z o.o. (dawniej: Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA)
Kino Polska Program TV Sp. z o.o. (dawniej: Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA) wchodzi w skład Grupy Kapitałowej
Emitenta począwszy do 23 października 2012 r. Spółka ta została zakupiona w związku z przeprowadzanymi zmianami
struktury organizacyjnej Emitenta. W związku z wniesionym do Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA aportem w postaci
oddziału Kino Polska TV S.A. w roku 2013 spółka ta prowadziła działania związane z produkcją i emisją kanałów
telewizyjnych Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino Polska International i Kino Polska Muzyka International oraz
sprzedażą czasu reklamowego.
Program Kino Polska, odwołujący się do wieloletniego dorobku polskiej kultury kinematograficznej dla wszystkich grup
wiekowych, jest podstawowym produktem produkowanym i dystrybuowanym przez tę spółkę. Unikatowa formuła tej stacji
plasuje ją na wysokich pozycjach w rankingach oglądalności kanałów tematycznych w Polsce. Program ten, prezentując
klasykę filmu, zaprasza widzów do odkrywania jej na nowo. W roku 2013 roku stacja ta obchodziła swoje 10-lecie. Kino
Polska działa na podstawie koncesji nr 238/K/2013-T.
Grupa podpisała umowy na reemisję kanału Kino Polska ze wszystkimi operatorami cyfrowych platform satelitarnych oraz
większością operatorów telewizji kablowych, w tym ze wszystkimi największymi (UPC, Multimedia Polska, Vectra, Toya,
Inea; zasięg największych operatorów obejmuje 74,82% abonentów telewizji kablowych). Kino Polska jest także dostępna
w TV Mobilnej Cyfrowego Polsatu, telewizji internetowej na żywo Orange Tu i Tam oraz w pakiecie FilmBox Live.
Kino Polska Muzyka to jedyna stacja na świecie, prezentująca widzom tylko polską muzykę. Oprócz kultowych teledysków,
niezapomnianych koncertów i złotych przebojów największych rodzimych gwiazd można tu znaleźć hity estrady oraz
interesujące archiwalia. Stacja ta działa na podstawie koncesji nr 489/2011-T. Stacja Kino Polska Muzyka jest dostępna
w ofertach operatorów kablowych (m.in. UPC, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Inea) oraz na platformach satelitarnych
Cyfrowy Polsat i nc+. Kino Polska Muzyka jest także jednym z kanałów w ofercie FilmBox Live.
Kino Polska International i Kino Polska Muzyka International to stacje obecne w portfolio Grupy od 2012 roku. Mają one za
zadanie kontynuację misji programowej Kino Polska i Kino Polska Muzyka. Kanały te nadawane są w języku polskim, a ich
głównym adresatem jest Polonia. Są one dostępne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej za pośrednictwem
platformy Dish Network.
Kino Polska Program Sp. z o.o.
Kino Polska Program Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. począwszy od 23 października
2012 r. Była ona jedynym komplementariuszem spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA. Obecnie nie prowadzi istotnej
działalności.
KPTV Media Sp. z o.o.
KPTV Media Sp. z o.o. („KPTV Media”) wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta począwszy od 23 października 2012 r.
Spółka ta została zakupiona w związku z przeprowadzaną restrukturyzacją organizacyjną Emitenta. Głównym obszarem
działalności tej spółki jest świadczenie usług związanych z produkcją i przesyłem sygnału kanałów telewizyjnych.
W marcu 2013 r. KPTV Media Sp. z o.o. zawarła umowę ze spółką Filmbox International Ltd. (poprzednia nazwa: SPI TV
Ltd.) na produkcję programów z rodziny FilmBox. Z tytułu świadczonych usług KPTV Media otrzymuje miesięczne
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wynagrodzenie w wysokości poniesionych kosztów w związku z przygotowaniem programów powiększonych o ustaloną
marżę. Jednocześnie nadal pozostaje w mocy umowa produkcyjna na przygotowywanie kanałów z rodziny FilmBox zawarta
w dniu 1 września 2010 r. (okres obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.) pomiędzy Emitentem a SPI TV Ltd. (obecna nazwa:
FilmBox International Ltd.). Na podstawie niniejszej umowy Emitent świadczy usługi przygotowywania kanałów na rzecz
Filmbox International Ltd. uzupełniające działania KPTV Media w tym zakresie. Ponadto w tym samym czasie KPTV Media
podpisała umowę ze spółką Filmbox International Ltd. na przesył sygnału kanałów z rodziny FilmBox. Z tytułu świadczonych
usług KPTV Media otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości poniesionych kosztów w związku z przesyłem sygnału
kanałów powiększonych o ustaloną marżę. Emitenta zaznacza, że umowa przesyłu sygnału kanałów z rodziny FilmBox
zawarta w dniu 1 września 2010 r. (okres obowiązywania od 1 stycznia 2011 r.) pomiędzy Emitentem a SPI TV Ltd. (obecna
nazwa: „Filmbox International Ltd.) nadal pozostaje w mocy. Na podstawie niniejszej umowy Emitent świadczy usługi
przesyłu kanałów na rzecz Filmbox International Ltd. uzupełniające działania KPTV Media w tym zakresie. KPTV Media Sp.
z o.o. posiada także umowy ze spółką Mediabox Broadcasting International Ltd. na produkcję i przesył sygnałów kanałów
tematycznych oraz umowy z Erox International B.V. dotyczące produkcji i przesyłu sygnałów programów z rodziny Erox.
Filmbox International Ltd.
Filmbox International Ltd. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta począwszy od 27 listopada 2013 r. Podmiot ten, jako
właściciel koncesji na kanały filmowe marki FilmBox, prowadzi działalność związaną z dystrybucją i produkcją stacji
telewizyjnych.
TV Okazje Sp. z o.o.
TV Okazje Sp. z o.o. jest podmiotem debiutującym na rynku mediów, zajmującym się sprzedażą pozyskiwanych od
zewnętrznych dystrybutorów produktów teleshoppingowych za pośrednictwem telewizji, rynków e-commerce oraz sieci
detalicznych.
Poniżej zaprezentowany podział przychodów ogółem Grupy według opisanych powyżej segmentów działalności w okresie
objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie.
Tabela: Przychody Grupy według rodzajów działalności (w tys. zł)

Segment działalności
Działalność emisyjna

9 miesięcy 2014

2013

2012

2011

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

45 318

46 083

45 059

41 989

73

131

199

75

Działalność wydawnicza
Sprzedaż praw licencyjnych

3 894

600

787

584

15 278

17 727

15 039

8 456

VoD

1 178

3 071

2 755

4 981

Inne usługi

1 421

2 057

1 199

1 478

Produkcja kanałów

Reklama

4 052

35 406

35 632

25 652

Działalność internetowa

-

163

389

212

Sprzedaż treści

-

469

500

944

Rekonstrukcja i archiwizacja

439

678

2 139

225

Sprzedaż towarów

898

3 945

1 094

131

72 551

110 330

104 792

84 727

Przychody segmentu ogółem

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta.

Głównym rynkiem zbytu Grupy jest rynek krajowy, na który w 2013 r. przypadało ponad 64% przychodów ogółem Grupy.
Poniżej zaprezentowany podział przychodów ogółem Grupy według rynków geograficznych w okresie objętym
sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie.
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Tabela: Przychody Grupy według rynków geograficznych (w tys. zł)
9 miesięcy 2014

2013

2012

2011

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

68 847

70 753

66 885

57 763

Pozostałe kraje UE

2 308

37 706

37 359

26 964

Inne kraje

1 396

1 871

548

-

72 551

110 330

104 792

84 727

Segment działalności
Rynek Polski

Przychody ogółem

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta.

Poniżej zaprezentowana tabela zawiera informacje dotyczące liczby aktywnych abonentów posiadających dostęp do
poszczególnych kanałów w ramach usług świadczonych przez operatorów kablowych i satelitarnych w Polsce
Tabela: Zasięg techniczny poszczególnych stacji Grupy (w tys.)*
Liczba aktywnych abonentów
Program

30.09.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Kino Polska

8 283

8 322

8 175

6 201

Kino Polska Muzyka

6 162

5 540

1 707

2 445

FilmBox

5 331

5 110

4 810

4 586

FilmBox Premium

1 933

1 725

1 698

1 217

* zaprezentowana tabela zawiera informacje dotyczące liczby aktywnych abonentów poszczególnych kanałów na terenie Polski
Źródło: Emitent

Spadek liczby abonentów stacji Kino Polska Muzyka w 2012 r. spowodowany był decyzją Zarządu Emitenta, zgodnie z którą
od 1 września 2012 r. wstrzymano nadawanie sygnału satelitarnego tego kanału. Decyzja ta była spowodowana wysokimi
kosztami obecności stacji na platformie Cyfra+, a także brakiem zainteresowania ze strony innych operatorów satelitarnych.
Po wprowadzonej zmianie Kino Polska Muzyka była w dalszym ciągu dostępna w ofercie operatorów kablowych: Multimedia
Polska, Inea, Toya, Vectra oraz UPC, a także w telewizji internetowej ipla, w ramach pakietu FilmBox Live. Ponadto stacja ta
jest także dostępna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej za pośrednictwem platformy Dish Network. Miejsce Kino
Polska Muzyka na satelicie zajęła wówczas produkowana i dystrybułowana przez Grupę stacja FilmBox Action.
Wzrost liczby aktywnych abonentów kanału Kino Polska Muzyka zanotowany w 2013 roku związany był przede wszystkim
z wprowadzeniem tego kanału do oferty Cyfrowego Polsatu oraz nc+, a także jego dystrybucji u największych polskich
operatorów kablowych (m.in. UPC, Vectra, Multimedia Polska).
W 2013 roku Grupa konsekwentnie umacniała swoją pozycję na rynku mediów, zwiększając tym samym zasięg techniczny
produkowanych i dystrybuowanych przez Grupę kanałów.
Wykres: Średnia miesięczna oglądalność Kino Polska w latach 2012-2013 w grupie widzów powyżej 4 lat

Źródło: Nielsen Audience Measurement
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W 2013 roku średnioroczna oglądalność Kino Polska w grupie powyżej 4 lat była o 9% wyższa w stosunku do 2012 roku.
W 2013 roku największe wzrosty oglądalności Kino Polska w stosunku do 2012 roku w obydwu grupach 4+ i 16-49
odnotowano w styczniu i lutym, odpowiednio 74% i 83%. Wyższą średnią oglądalność w stosunku do 2012 roku stacja
zanotowała również m.in. w maju – podczas długiego weekendu majowego Kino Polska pobiła rekord oglądalności, zajmując
pierwsze miejsce w rankingu kanałów filmowych. Spektakularny wynik w maju 2013 roku zagwarantował Kino Polska
dziesiąte miejsce wśród wszystkich kanałów w grupie telewidzów powyżej 4 lat.
Wykres: Średnia miesięczna oglądalność kanału FilmBox w latach 2012-2013 w grupie widzów powyżej 4 lat

Źródło: Nielsen Audience Measurement

W 2013 roku kanał FilmBox odnotował 13% spadek średniej oglądalności w grupie widzów powyżej 4 lat w porównaniu do
danych z 2012 roku.
Na wyniki oglądalności kanałów dystrybuowanych przez Grupę miała wpływ obserwowana od dłuższego czasu coraz
silniejsza konkurencja ze strony stacji rozpowszechnianych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, które w większości
zawierają w swojej ramówce propozycje filmowe. Z ogólnodostępnych badań wynika, że właśnie te kanały odnotowują
najwyższe wzrosty oglądalności. Aby temu przeciwdziałać Grupa podejmuje działania mające na celu pozyskanie
atrakcyjnego kontentu do produkowanych przez siebie kanałów.
Strategia rozwoju Grupy
Strategicznym celem Grupy jest umacnianie swojej pozycji na rynku medialnym zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
W związku z czym Grupa podejmuje działania zmierzające do dystrybucji oferowanych przez Grupę kanałów (zarówno
z rodziny FilmBox, jak i Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino Polska International i Kino Polska Muzyka International) na
jak najszerszym terytorium. Grupa planuje zwiększyć sprzedaż na rynkach zagranicznych, na których jest już obecna
tj. w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. Potencjalnie Grupę interesują także nowe rynki, takie jak
Afryka, Ameryka Południowa i wschód Europy.
Cyfrowe Repozytorium Filmowe w kolejnych latach planuje umacnianie swojej pozycji na polu archiwizacji cyfrowej, dalszy
rozwój usług w zakresie nadzoru procesów cyfrowej rekonstrukcji oraz rozszerzenie zasięgu dystrybucji odnowionych dzieł.
Istotnym czynnikiem mającym niebagatelny wpływ na rozwój Grupy i Stopklatka S.A. (podmiot powiązany w stosunku do
Emitenta) jest także uruchomienie z dniem 15 marca 2014 r. Stopklatki TV – pierwszego bezpłatnego kanału filmowego
w Polsce, dostępnego m.in. w ramach multipleksu pierwszego, na platformach satelitarnych Cyfrowy Polsat i nc+ oraz dla
większości abonentów telewizji kablowych. Zasięg techniczny platformy cyfrowej MUX1 to 95% populacji Polski. Stacja
współpracuje też z operatorami kablowymi i satelitarnymi, którzy dotrą z kanałem do około 7,5 mln abonentów. Trwają
rozmowy z kolejnymi sieciami kablowymi, dzięki czemu do końca 2014 roku liczba ta powinna wzrosnąć do 9 mln
abonentów.
Nagrody i wyróżnienia
W uznaniu działalności na polu upowszechniania dorobu polskiego filmu Emitent otrzymał nagrody branżowe:
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w 2005 r. Kino Polska otrzymało nagrodę Hot Bird TV Awards, „satelitarnego Oscara”, przyznawanego najlepszym
i najbardziej innowacyjnym programom tematycznym, dostępnym w ofercie platform satelitarnych, nadawanych za
pośrednictwem satelity Hot Bird,



w 2008 r. Kino Polska otrzymało nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „program telewizyjny” za
rok 2007, PISF ustanowił to wyróżnienie, pragnąc docenić wysiłki entuzjastów kina, ludzi i organizacji, którzy
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z pasją i poświęceniem propagują wiedzę o kinie, promują polskie filmy w kraju i zagranicą, edukują młodego
widza,


w 2009 r. Kino Polska została nominowana w kategorii „kanał filmowy” do nagrody Telekamery Tele Tygodnia
2010 (Tele Tydzień jest najpopularniejszym magazynem telewizyjnym w Polsce),



w 2010 r. nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „dystrybucja filmu polskiego” za działalność
Wydawnictwa Telewizji Kino Polska (arcydzieła, przeboje i awangarda polskich filmów na nośnikach DVD),



w 2010 r. Kino Polska otrzymało po raz drugi „satelitarnego Oscara”, nagrodę Hot Bird TV Awards w kategorii
„kino”,



w 2012 r. Emitent znalazł się wśród firm docenionych w prestiżowym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” –
Skrzydła Biznesu 2012, w kategorii „Firmy średnie” w województwie mazowieckim,



w 2012 r. całą kolekcję laurów zgromadził flagowy kanał Grupy – Kino Polska. W uznaniu rosnącej oglądalności,
wartościowej oferty programowej i umiejętności zainteresowania nią młodszej części widowni magazyn „Media &
Marketing Polska” przyznał jej tytuł Stacji Roku. Po raz kolejny Kino Polska otrzymała też od redakcji „Tele
Tygodnia” nominację do Telekamery w kategorii „Kanał filmowy i serialowy”,



w 2012 r. sukces wśród widzów i branży odniosły również produkowane przez Grupę programy. Poświęcony
przedwojennemu kinu cykl „W Iluzjonie” został uhonorowany prestiżową Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej jako najlepsza polska audycja o filmie. Na Festiwalu Kanałów Tematycznych, organizowanym przez
Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, program „Kroniki futbolowe” zdobył statuetkę Tytanowego Oka.

6.1.2

Nowe produkty lub usługi

W latach 2007-2009 Grupa systematycznie poszerzała zakres oferowanych produktów i usług wprowadzając m.in.:


monograficzne wydania wybranych polskich filmów na nośnikach DVD (Wydawnictwo DVD Telewizji Kino Polska)
– od sierpnia 2008 r.,



dystrybucję praw do reemisji programu telewizyjnego FilmBox i pakietu kanałów FilmBox Premium – od grudnia
2008 r.,



dystrybucję licencji dla filmów fabularnych na polu emisji VoD – od lutego 2010 r.

W maju 2011 r. Grupa uruchomiła nowy program telewizyjny o profilu muzyczno-filmowym – Kino Polska Muzyka. Stacja ta
prezentuje widzom wyłącznie polską muzykę.
W marcu 2012 r. Emitent podpisał umowę z DISH Network L.L.C., przedmiotem której jest udzielenie przez Kino Polska TV
S.A. na rzecz Dish Network praw do transmisji kanałów Kino Polska International i Kino Polska Muzyka na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
W grudniu 2011 r. Emitent zakupił 60% udziałów w spółce Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., zajmującej się
nadzorem rekonstrukcji cyfrowej dzieł polskiej kinematografii oraz z archiwizacją i dystrybuują kopii cyfrowych
zrekonstruowanych tytułów.
W marcu 2014 r. podmiot powiązany z Grupą – Stopklatka S.A. rozpoczęła nadawanie w sposób cyfrowy naziemny
w multipleksie pierwszym kanału o charakterze filmowym Stopklatka TV.
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6.2 Główne rynki
Telewizja jest nadal najbardziej popularnym sposobem korzystania z audiowizualnych usług medialnych w Polsce. Odbiornik
telewizyjny znajduje się w 96% gospodarstw domowych. W 2013 r. 36,7% gospodarstw domowych posiadało odbiornik
telewizyjny podłączony do anteny satelitarnej, natomiast 33,1% gospodarstw domowych było podłączonych do sieci
kablowych, a 30,2% gospodarstw domowych używało odbiorników telewizyjnych wykorzystujących sygnał naziemny.
Wykres: Polskie gospodarstwa domowe z odbiornikiem telewizyjnym wg typu anteny

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku, Warszawa 2014, na podstawie AC
Nielsen, Prezentacje wyników badanie ES 2012 i ES 2013 II fala

W latach 2010-2012 57% polskich gospodarstw domowych zakupiło nowy telewizor plazmowy lub LCD w jakości HD.
Według stanu na koniec października 2012 r. 47,6% gospodarstw odbierających naziemną telewizję cyfrową posiadało
telewizory dostosowane do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej (wbudowany tuner MPEG-4), zaś 52,4% - zewnętrzny
dekoder. Wyłączenie sygnału analogowego stało się jednym z elementów stymulujących popyt na nowe odbiorniki
telewizyjne. W ciągu 2013 r. o 10% zwiększyła się w Polsce liczba gospodarstw domowych wyposażonych w telewizor
panoramiczny, a o 14% liczba gospodarstw z telewizorem plazmowym lub LCD. Ponad połowa gospodarstw domowych
posiada odbiorniki zakupione w latach 2011-2013. Procesowi cyfryzacji, który przebiega na wszystkich platformach
nadawania, towarzyszy rosnąca tendencja do korzystania z płatnej telewizji umożliwiającej dostęp do spersonalizowanych
usług wysokiej jakości, wolnych od reklam.9
Wykres: Wzrost liczby gospodarstw domowych na świecie korzystających z płatnych usług telewizyjnych (w mln)

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku, Warszawa 2013, na podstawie
IDATE Research, World television market, 2012

Na podstawie raportu „Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2013 r.
oraz „Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2014 r.
9
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W Stanach Zjednoczonych, gdzie w około 90% gospodarstw domowych korzysta się z usług płatnej telewizji, średnie roczne
wydatki w 2011 r. na dostęp do tych usług wyniosły (w przeliczeniu) 975 euro, a w Europie, gdzie dostęp do telewizji płatnej
ma 62% gospodarstw – 311 euro od jednego gospodarstwa, co stanowi odpowiednio 2,9 i 2,2% średnich rocznych
dochodów. W Polsce z telewizji płatnej w 2012 r. korzystało 69% gospodarstw domowych (wzrost o 2% w stosunku do
2011 r.). Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce wydaje rocznie na ten cel 468 zł, czyli 3,18% średniego rocznego
dochodu.
Innym zjawiskiem związanym z rozwojem nowych technologii jest odchodzenie widzów od wspólnego oglądania telewizji.
Rośnie popularność urządzeń przenośnych, takich jak tablet oraz usług VoD i ogólnie, oglądanie przesunięte w czasie.
W czasie realnym (usługi linearne) widzowie oglądają najczęściej audycje informacyjne, transmisje z ważnych wydarzeń,
szczególnie sportowych.10
Proces cyfryzacji w Polsce
Proces cyfryzacji w Polsce rozpoczął się w 2010 roku. Sygnał analogowy został całkowicie zastąpiony przez cyfrowy 23 lipca
2013 r. kiedy wyłączono ostatnie nadajniki analogowe. Zmiana technologii umożliwiła transmisję większej liczby kanałów,
poprawę jakości obrazu i dźwięku oraz eliminację zakłóceń sygnału, które towarzyszą nadawaniu analogowemu. Nowa
technologia oferuje dostęp do elektronicznego przewodnika po programach oraz umożliwia nadawcom oferowanie
dodatkowych usług, takich jak nagrywanie do programów dodatkowych ścieżek dźwiękowych (np. dodatkowej narracji
programu), czy też wybór napisów z dostępnych wersji językowych. Nową funkcją dla odbiorców jest możliwość nagrywania
programów.
Obecnie nadawanie w ramach polskiej naziemnej telewizji cyfrowej jest podzielone na trzech multipleksach bezpłatnych oraz
jednym płatnym, skierowanym do odbioru telewizji w urządzeniach mobilnych. MUX1 i MUX2 osiągnęły już swój docelowy
zasięg techniczny 98,8% polskiej populacji. MUX3 jest całkowicie przeznaczony na kanały telewizji publicznej. MUX4 jest
zarezerwowany dla spółki INFO-TV-FM należącej do Cyfrowego Polsatu S.A., która uruchomiła na nim emisję telewizji na
urządzenia mobilne. Szacuje się, że docelowo może funkcjonować sześć multipleksów.11
Tabela: Plan wykorzystania multipleksów w Polsce
MUX1

MUX2

MUX3

Eska TV

Polsat

TVP1 HD

TTV

TVN

TVP2 HD

Polo TV

TV4

TVP Regionalna

ATM Rozrywka

TV Puls

TVP Kultura

TV Trwam

TVN7

TVP Historia

TVP ABC

Puls2

TVP Polonia

Stopklatka TV

TV6

TVP Rozrywka

Fokus TV

Polsat Sport News

TVP Info

MUX4

Płatna telewizja kodowana
obsługiwana przez INFO TV FM
spółkę zależną Cyfrowego
Polsatu S.A.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

W ramach multipleksu pierwszego 15 marca 2014 roku nadawanie rozpoczęła Stopklatka TV – kanał nadawany przez
Stopklatka S.A., a 28 kwietnia 2014 roku nadawanie rozpoczął Fokus TV – kanał edukacyjno-poznawczy.
6 listopada 2013 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił dostępność nowych zasobów częstotliwości, które mają być
wykorzystane do uruchomienia kolejnego multipleksu. 24 czerwca 2014 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła
uchwałę w sprawie określenia warunków uczestnictwa w konkursie na rezerwację częstotliwości na rozpowszechnianie
kanałów telewizji naziemnej w multipleksie ósmym. Na audiowizualne składniki multipleksu ósmego telewizji naziemnej
składać się będą wyłącznie programy rozpowszechniane przez Telewizję Polską S.A. Programy obecne na ósmym
multipleksie będą rozprowadzane w wysokiej rozdzielczości i będą oferowane odbiorcom bezpłatnie. 11 lipca 2014 r. Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące konkursu na rezerwację częstotliwości

10
11

Na podstawie raportu „Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2013 r.

ibidem
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z zakresu 174 – 230 MHz wykorzystywanych w służbie radiokomunikacyjnej radiodyfuzyjnej, na obszarze całego kraju,
przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną programów
telewizyjnych w multipleksie ósmym (MUX8), na okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektów dokumentów, stanowiących przedmiot niniejszego
postępowania konsultacyjnego mogą składać swoje stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie do 11 sierpnia 2014 r.
Poza multipleksami ogólnopolskimi istnieją również kanały nadawane poprzez multipleksy lokalne. Obecnie uruchomione
zostały dwa takie multipleksy. Pierwszy nadaje w okolicach Radomska program lokalnej telewizji NTL Radomsko oraz dwóch
kanałów ogólnopolskich, drugi natomiast nadaje w okolicach Rybnika program lokalnej telewizji TVT oraz czterech kanałów
ogólnopolskich.
Stacje telewizyjne w Polsce
Rynek stacji telewizyjnych w Polsce tworzą nadawcy publiczni i komercyjni nadający kanały ogólnopolskie i regionalne.
Na rynku funkcjonują nadawcy oferujący swoje kanały w systemie bezpłatnej cyfrowej telewizji naziemnej, kilku nadawców
regionalnych kierujących swoją ofertę przez sieci kablowe i satelitarne, a także nadawcy oferujący polskie edycje kanałów
międzynarodowych, jak i wersje oryginalne kanałów. Polski rynek telewizyjny zdominowany jest przez cztery największe
stacje nadające naziemnie: TVP1, TVP2, TVN i POLSAT, które w 2013 roku gromadziły łącznie 45,9% udziałów w widowni
w grupie komercyjnej12. W 2013 roku w związku z rozwojem naziemnej telewizji cyfrowej obserwowano wyraźny wzrost
fragmentaryzacji rynku telewizyjnego. Mniejsze stacje dostępne w multipleksach zyskiwały na znaczeniu, przede wszystkim
kosztem największych czterech kanałów dostępnych do tej pory w analogowej telewizji naziemnej. W ciągu ostatnich kilku lat
obserwowany jest trend wzrostu znaczenia kanałów tematycznych. Kanały tematyczne to kanały telewizyjne
rozpowszechniane głównie drogą kablowo-satelitarną oraz naziemną poprzez multipleksy, specjalizujące się
w sprofilowanych treściach, takich jak np. programy dla dzieci, filmy, sport, styl życia, informacje lub pogoda. Segment
kanałów tematycznych w 2012 roku osiągnął 39,4% udziału w oglądalności w porównaniu do 35,0% w 2011 roku13. Analitycy
domu mediowego Equinox Polska prognozują, że w 2014 roku udział w oglądalności największych czterech stacji
telewizyjnych (TVP1, TVP2, TVN i POLSAT) spadnie do poziomu około 40-41%. Jednocześnie Equinox Polska prognozuje,
że 2014 roku przyniesie dalszy dynamiczny wzrost oglądalności kanałów tematycznych, a zmniejszenie oglądalności
głównych stacji telewizyjnych, przekłada się bezpośrednio na wzrost oglądalności kanałów tematycznych 14.
Widownia stacji telewizyjnych
W 2013 roku największy udział w rynku widowni zajmował, podobnie jak w latach wcześniejszych, kanał TVP1. Najniższe
udziały w grupie kanałów uniwersalnych o zasięgu ogólnokrajowych osiągnął kanał TVP2. Wyspecjalizowane kanały
informacyjne TVP INFO, TVN24 i Polsat News uplasowały się zaraz po kanałach uniwersalnych. Kanały, których
oglądalność nie przekraczała 1% stanowiły ponad 30% widowni. Pozostałe kanały niszowe (oglądalność poniżej 0,3%) miały
razem widownię na poziomie 9%. Wskazuje to na postępującą segmentację rynku, ze stopniowym ograniczeniem
popularności kanałów uniwersalnych. W 2013 roku największe wzrosty odnotowały kanały koncesjonowane obecne w
naziemnej telewizji cyfrowej (TVN7 o 1,00 p.p., Puls 2 o 0,93 p.p., TV PULS o 0,7 p.p. oraz TTV – Twoja Telewizja o 0,71
p.p.).
Tabela: Ranking kanałów telewizyjnych w 2013 r. (kanały telewizji publicznej i kanały koncesjonowane)
Kanał

Widownia

Zmiana
do 2012 r.

Udział

Kanał

Widownia

Zmiana
do 2012 r.

Udział

TVP1

808 088

-121 904

13,16%

TVP Polonia

41 842

8 321

0,68%

TVN

769 230

-71 629

12,53%

Disney Channel

40 146

-8 300

0,65%

Polsat

752 857

-90 231

12,26%

Nickelodeon

37 912

4 257

0,62%

TVP2

632 908

-124 946

10,31%

Eska TV

37 627

16 960

0,61%

TVN7

217 011

64 024

3,53%

TV6

37 524

25 463

0,61%

TVN24

191 232

6 824

3,11%

Disney Junior

35 540

-1 059

0,58%

TV PULS

188 787

48 019

3,08%

Cartoon Network

31 835

-13 019

0,52%

TV4

181 980

31 750

2,96%

National Geographic

30 559

-568

0,50%

12

Informacje na podstawie: Cyfrowy Polsat S.A., Raport roczny za 2013 r.

13

Informacje na podstawie: Cyfrowy Polsat S.A., http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/rynek-dth-rynek-mvno/otoczenie_rynkowe_szanse_rynkowe.cp

Informacje na podstawie: Equinox Polska, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ogladalnosc-kanalow-wielkiej-czworki-w-14-spadnie-do-40-41-proc-EquinoxPolska-3055074.html
14
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Kanał

Widownia

Zmiana
do 2012 r.

Udział

Kanał

Widownia

Zmiana
do 2012 r.
29 517

0,48%

TVP INFO

159 832

-70 861

2,60%

TVP Rozrywka

29 517

Polsat2

Udział

109 890

27 252

1,79%

Polsat Play

28 580

8 713

0,47%

TVP Seriale

69 779

30 874

1,14%

TVN Turbo

28 201

-1 389

0,46%

Puls 2

65 813

57 277

1,07%

TVP Historia

27 702

16 124

0,45%

Polsat News

63 924

9 792

1,04%

Disney XD

25 904

-11 884

0,42%

TTV – Twoja Telewizja

62 867

44 139

1,02%

Polsat Film

25 688

6 942

0,42%

MiniMini+

47 286

9 406

0,77%

TVP Kultura

25 285

9 352

0,41%

AXN

47 126

-1 476

0,77%

TLC

25 016

-2 940

0,41%

ATM Rozrywka

47 065

35 328

0,77%

Polsat Sport News

23 551

20 080

0,38%

Polsat Sport

47 016

8 363

0,77%

TVP HD

22 796

1 964

0,37%

Polo TV

45 032

19 435

0,73%

Comedy Central

22 299

-2 471

0,36%

Kino Polska

44 032

3 617

0,72%

TVP Regionalna

22 278

22 278

0,36%

Discovery

43 375

7 701

0,71%

TVS

21 150

-2 034

0,34%

Eurosport

42 115

-1 400

0,69%

Polsat Cafe

19 732

2 265

0,32%

TVN Style

42 040

7 096

0,68%

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rynek telewizyjny w 2013 roku, Warszawa 2014 , na podstawie Nielsen Audience Measurement

Rynek reklamowy
Kondycja rynku reklamy związana jest ściśle ze stanem gospodarki w kraju i z sytuacją w mediach. Ze względu na niski
wzrost gospodarczy w 2013 r., wydatki reklamowe w Polsce nadal zmniejszały się i pod koniec 2013 r. wyniosły 6 995 mln zł,
czyli o 4,5% mniej niż w 2012 r. Największy spadek zanotował sektor telekomunikacyjny, który ograniczył wydatki reklamowe
o 20% w porównaniu z wydatkami w 2012 r., czyli o 175 mln zł. Nieco mniejszy spadek zaobserwowano w segmencie
FMCG, w którym wydatki na reklamę były o 93,3 mln zł mniejsze niż w 2012 r. (spadek o 5,2%). Natomiast w sektorze
handlu odnotowano wzrost wydatków reklamowych, zwiększając je o 8,6% (72,1 mln zł). Aktywne były tu zwłaszcza sklepy
internetowe, sklepy i hurtownie spożywcze oraz markety budowlane, ogrodnicze i ze sprzętem AGD. Pomimo, że w ostatnim
kwartale 2013 r. pojawiły się oznaki przyspieszenia dynamiki wzrostu gospodarczego, sektor mediów powoli wychodzi
z kryzysu. Jedynie Internet osiągnął w 2013 r. wzrost nakładów reklamowych, osiągając wartość 1 496,3 mln zł, co oznacza,
że reklama w sieci posiada 21,4% udział w całym rynku reklamowych.
Wykres: Wartość rynku reklamy w Polsce w latach 2011-2013 (w mln zł)

Źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku, Warszawa 2014, na podstawie
Raportów Starlink, luty 2012, 2013 i 2014, Rynek reklamy w Polsce

W 2013 r. na rynku reklamy telewizyjnej obserwowano oznaki stabilizacji. W 2013 r. spadek wartości nakładów reklamowych
nie był tak duży jak zanotowany w 2012 r. W ostatnim kwartale 2013 r. tendencja spadkowa wydatków reklamowych została
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zahamowana po raz pierwszy od ponad dwóch lat. Co charakterystyczne, cztery główne kanały (TVP1, TVP2, Polsat i TVN)
zanotowały przychody z tytułu reklam o 12,3% mniejsze w stosunku do 2013 r., natomiast głównymi beneficjentami procesu
cyfryzacji były stacje TV4, TVN7 i TV Puls (wzrost przychodów reklamowych w 2013 r. o 18% w stosunku do 2012 r.).
Wynika to ze zmian zachowań widzów, którzy odchodzą od głównych anten do innych stacji dostępnych w ofercie naziemnej
telewizji cyfrowej. Udział nowych nadawców ogólnopolskich w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w ciągu 2013 r. z 6 do 7,3%,
zaś udział kanałów tematycznych dostępnych w sieciach kablowych i satelitarnych zwiększył się o 4,6% i osiągnął 21% tego
rynku.15
Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy w podziale na rodzaje działalności i rynki geograficzne została zamieszczona
w punkcie 6.1.1 Części III Prospektu.

6.3 Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność podstawową Emitenta
i jego rynki zbytu
W opinii Zarządu, w działalności Grupy nie wystąpiły czynniki nadzwyczajne, które miałyby wpływ na informacje podane
w punktach 6.1 i 6.2 Części III Prospektu.

6.4 Uzależnienie Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych,
handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych
Patenty
Emitent nie jest uzależniony od patentów.
Licencje
Działalność Emitenta w znacznej części uzależniona jest od uzyskania prawa do nadawania poszczególnych seriali,
programów czy filmów na podstawie umów licencyjnych z podmiotami uprawnionymi. Obecność w ofercie kanałów
telewizyjnych Emitenta interesujących i atrakcyjnych pozycji programowych jest jednym z decydujących czynników ich
oglądalności. W prowadzonej działalności jako nadawcy, producenta i dystrybutora kanałów telewizyjnych Emitent nie jest
uzależniony od żadnej pojedynczej umowy licencyjnej, jednakże utrata większej liczby umów licencyjnych wiązałaby się z
utrudnieniem dalszego prowadzenia kanałów telewizyjnych na obecnym poziomie i zmuszałoby do ewentualnej modyfikacji
prezentowanej „ramówki” oraz mogłaby wpłynąć na działalność Emitenta na polu wydawniczym oraz na produkcję kanałów
telewizyjnych. Emitent w chwili obecnej ma zawarte umowy licencyjne dotyczące kilkuset filmów, programów i innych pozycji
programowych. W celu uniknięcia zagrożenia uzależnienia od jednego licencjodawcy Emitent współpracuje w zakresie
pozyskiwania licencji z wieloma podmiotami.
Koncesja
Zgodnie z art. 33 Ustawy o radiofonii i telewizji rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, z wyjątkiem
programów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji.
Emitent prowadzi działalność na podstawie:

15

1)

koncesji o nr 238/K/2013-T obowiązującej od dnia 18 grudnia 2013 r. do dnia 17 grudnia 2023 r. udzielonej przez
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Koncesja obejmuje rozpowszechnianie w sposób
rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Kino Polska”.

2)

koncesji o nr 541/2013-T obowiązującej od dnia 16 października 2013 r. do dnia 15 października 2023 r. udzielonej
przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Koncesja obejmuje rozpowszechnianie w sposób
rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Kino Polska Muzyka International”.

3)

koncesji o nr 540/2013-T obowiązującej od dnia 16 października 2013 r. do dnia 15 października 2023 r. udzielonej
przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Koncesja obejmuje rozpowszechnianie w sposób
rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Kino Polska International”.

4)

Koncesji o nr 489/2011-T obowiązującej od dnia 7 grudnia 2012 r. do 6 grudnia 2021 r. udzielonej przez
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Koncesja obejmuje rozpowszechnianie w sposób
rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Kino Polska Muzyka”.

Na podstawie raportu: „Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2014 r.
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Umowy przemysłowe, handlowe lub finansowe
W ocenie Emitenta nie jest on uzależniony od jakichkolwiek umów przemysłowych, handlowych lub finansowych.
Nowe procesy produkcyjne
Emitent nie jest uzależniony od nowych procesów produkcyjnych.

6.4.1

Umowy istotne zawierane w normalnym toku działalności Emitenta

Kryterium uznania umowy za istotną stanowi: (a) wysokość kapitałów własnych Emitenta tj. za istotne umowy uznaje się
umowy, których wartość wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, (b) wpływ jaki miały na główne obszary
działalności Emitenta.
W wyniku przekształcenia spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA w spółkę pod firmą Kino Polska Program TV Sp. z
o.o., spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki z tytułu umów opisanych poniżej. W miejscach w których
jako strona umowy wskazana jest Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA należy obecnie rozumieć Kino Polska Program TV
Sp. z o.o.

6.4.1.1

Umowy istotne zawarte przez Emitenta

Umowa dystrybucyjna z dnia 18 lutego 2014 r. zawarta pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Filmbox International Ltd.
(„Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Filmbox International Ltd. (jednostka zależna od Emitenta) na rzecz Emitenta
licencji (wyłącznej na terytorium Polski oraz niewyłącznej w pozostałych krajach na ogólnoświatowym terytorium)
obejmującej prawa do reemisji kanałów filmowych marki FilmBox (do których Filmbox International Ltd. posiada koncesje),
wraz z możliwością udzielenia sublicencji operatorom kablowym, satelitarnym lub działającym z wykorzystaniem innych
technik transmisji i reemisji („Operatorzy”). Zgodnie z postanowieniami Umowy, w zamian za nabyte prawa Spółka uiszcza
na rzecz Filmbox International Ltd. miesięczne opłaty licencyjne ustalane w oparciu o przychody osiągane przez Emitenta od
Operatorów pomniejszone o ustaloną na warunkach rynkowych marżę oraz koszty agencji sprzedaży. Umowa zawarta
została na okres 5 lat i po tym czasie ulega przedłużeniu na kolejny 5-letni okres, chyba że jedna ze stron dostarczy drugiej
stronie wypowiedzenie tej Umowy co najmniej na 6 miesięcy przed dniem jej wygaśnięcia. Ponadto, każda ze stron ma
możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia. Przedmiotowa Umowa nie zawiera
postanowień dotyczących warunku, terminu lub kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% jej
wartości lub równowartość 200 000 euro. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana
wartość w okresie pięciu lat może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowa ta zastąpiła, w wyżej
opisanym zakresie, umowę dystrybucyjną z dn. 30 września 2011 r. zawartą pomiędzy Spółką a Cinephil France S.A.S., do
której 18 lutego 2014 r. podpisany został aneks ograniczający jej postanowienia wyłącznie do dystrybucji przez Emitenta
kanałów tematycznych, takich jak: FASHIONBOX, FIGHTBOX, DOCUBOX, FASTNFUNBOX, 360TUNEBOX, EROX,
EROXXX oraz aplikacji FILMBOX LIVE.
Umowa o współpracy z dnia 17 grudnia 2013 r. zawarta pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Polsat Media Biuro
Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Polsat Media”)
Okres obowiązywania umowy: 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2015 r. Na podstawie niniejszej umowy Polsat Media
świadczy dla Spółki na zasadzie wyłączności usługi pozyskiwania reklam dla kanału FilmBox. Zgodnie z postanowieniami
przedmiotowej umowy za naruszenie wyłączności nie będzie uważane pozyskiwanie reklam bezpośrednio przez Emitenta
w ramach: a) umów barterowych i akcji specjalnych, w których świadczeniem wzajemnym będą usługi reklamowe lub
promocyjne kontrahenta w wysokości do 5% czasu reklamowego w danym miesiącu; b) umów z tzw. operatorami platform
cyfrowych i sieciami kablowymi oraz innymi podmiotami, w których świadczenie wzajemne polegać będzie na
rozprowadzaniu kanału FilmBox; c) umów dotyczących telesprzedaży. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu niniejszej umowy
stanowią wpływy z reklam pomniejszone o ustaloną na warunkach rynkowych marżę Polsat Media. Wysokość wpływów
z reklam uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od indywidualnie negocjowanego w tego rodzaju umowach wskaźnika
CPP oraz ogólnej sytuacji na rynku reklamy w Polsce. Przedmiotowa umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku
i terminu lub kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub równowartość
200 000 euro. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie jej
obowiązywania może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.
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Umowa cesji z dnia 17 kwietnia 2013 r. zawarta pomiędzy Kino Polska TV S.A., KPTV Media Sp. z o.o. (podmiotem
w 100% zależnym od Emitenta) oraz Canal + Cyfrowy S.A. („Canal+”)
Przedmiotowa cesja dotyczy 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 kanałów z rodziny FilmBox, wówczas: FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox HD, FilmBox Action,
a także świadczy na ich rzecz m.in. usługi transmisji. Z tytułu świadczonych usług Canal + przysługuje miesięczne
wynagrodzenie ryczałtowe określone na warunkach rynkowych. 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. 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 Emitenta.
Umowa współpracy z dnia 1 czerwca 2012 r., zawarta pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Cyfrowym Polsatem S.A.
Przedmiotowa umowa określa warunki, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. uzyskuje uprawnienie do rozprowadzania kanału
FightBox („Program”) na platformie cyfrowej CYFROWY POLSAT oraz, w przypadku uruchomienia przez Cyfrowy Polsat
platformy ADSL – również do rozprowadzania Programu w ramach takiej platformy ADSL. Na mocy niniejszej umowy
Emitent udzielił na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A.:




odpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej prawo do rozprowadzania Programu w systemie cyfrowym, drogą
satelitarną, do indywidualnego odbioru bezpośredniego (DTH);
odpłatnej i niewyłącznej licencji, z prawem udzielania sublicencji, obejmującej prawo do włączania Programu do
pakietów programowych i ich rozprowadzania w systemie cyfrowym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej do
indywidualnego odbioru bezpośredniego;
odpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej prawo do udostępniania abonentom na stronie internetowej Cyfrowego
Polsatu wybranych i przekazanych Cyfrowemu Polsatowi przez Spółkę audycji, wchodzących w skład Programu,
tzw. „Audycje Catchup TV”.

Z tytułu wyżej opisanych licencji Cyfrowy Polsat S.A. uiszcza na rzecz Spółki miesięczne zryczałtowane opłaty licencyjne
nieodbiegające od standardów rynkowych. Ponadto zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Cyfrowy Polsat S.A.
zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Emitenta usług niezbędnych do satelitarnego rozpowszechniania Programu, takich
jak: zapewnienie miejsca na transponderze, świadczenie usług operatorskich stacji dosyłowej, kodowanie sygnału
Programu. Z tytułu usług technicznych Emitent uiszcza na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. miesięczne zryczałtowane opłaty
licencyjne ustalone warunkach rynkowych. Rozliczenie pomiędzy Cyfrowym Polsatem S.A. a Emitentem zostanie dokonane
poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności. Dodatkowo Cyfrowy Polsat S.A świadczy na rzecz Emitenta usługi w zakresie
administrowania kartami do kodowania oraz sprzedaży urządzeń dokujących. Za które pobiera opłaty w zależności od ilości
wykonanych prac w danym miesiącu. W umowie, nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku lub terminu. Nie
zawiera ona również postanowień dotyczących kar umownych, które mogą przekroczyć równowartość co najmniej 10%
wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość 200 000 euro. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto
fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie jej obowiązywania może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych
Emitenta.
Aneks nr 3 z dnia 1 czerwca 2012 r. do umowy zawartej w dniu 23 lutego 2010 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A.
a Cyfrowym Polsatem S.A.
Na mocy niniejszego aneksu, począwszy od 1 czerwca 2012 r. Cyfrowy Polsat S.A. wprowadził do swojej oferty dwa nowe
kanały produkowane i dystrybuowane przez Emitenta: FilmBox Family oraz FilmBox Extra. Dodatkowo kanał Kino Polska
został przeniesiony do Pakietu Podstawowego („Pakiet Familijny” oraz „Pakiet Familijny HD”). Wynagrodzenie należne
Emitentowi, za udostępnienie licencji na emisję niniejszych kanałów nie odbiega od standardów powszechnie stosowanych
na rynku i oparte jest na miesięcznym ryczałcie. W przypadku kanałów FilmBox Extra, FilmBox Family oraz FilmBox HD
rozprowadzanych w „Pakiecie Filmbox” oferowanym w systemie à la carte, wynagrodzenie należne Spółce uzależnione
będzie od liczby abonentów. W Aneksie nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku lub terminu. Nie zawiera on
również postanowień dotyczących kar umownych, które mogą przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości umowy
lub wyrażoną w złotych równowartość 200 000 euro.
Umowa z dnia 19 marca 2012 r. zawarta pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Dish Network L.L.C.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz Dish Network L.L.C. praw do transmisji kanałów Kino Polska
International i Kino Polska Muzyka na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dodatkowo, umowa ta określa
warunki współpracy w obszarze usług Video on Demand. Realizując postanowienia niniejszej umowy, Dish Network L.L.C.
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udostępnił klientom programy Kino Polska International oraz Kino Polska Muzyka w ramach miesięcznego abonamentu a-lacarte bądź też w dowolnym pakiecie, znajdującym się w ofercie Dish Network L.L.C. Wynagrodzenie Emitenta z tytułu
niniejszej umowy jest w każdym kolejnym miesiącu wyliczane w oparciu o aktualną liczbę abonentów. Umowa została
zawarta na 3 lata, z możliwością automatycznego przedłużenia na okres kolejnych 2 lat. W umowie nie ma zastrzeżeń
warunku lub terminu. Nie zawiera ona 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
tej umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie jej obowiązywania może przekroczyć kwotę
10% kapitałów własnych Emitenta. Od 1 lutego 2013 r. prawa i obowiązki Emitenta wynikające z niniejszej umowy przejęła
spółka Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA w związku z wniesionym do niej aportem w postaci oddziału Kino Polska TV
S.A.

6.4.2

Umowy istotne zawierane przez podmioty zależne oraz przez wybrane podmioty
powiązane

Umowa licencyjna z dnia 11 kwietnia 2014 r. zawarta pomiędzy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA („KP Program”)
a Filmbox International Ltd. („Filmbox”)
Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA na rzecz Filmbox International Ltd.
niewyłącznych praw do korzystania z posiadanych przez KP Program licencji filmowych (na określonym w umowie terytorium
i przez czas trwania poszczególnych licencji) w ramach oferty programowej kanałów telewizyjnych, których właścicielem jest
Filmbox, w zamian za ustalone na warunkach rynkowych miesięczne zryczałtowane opłaty. Umowa została zawarta na
okres 5 lat. Każda ze stron ma możliwość jej rozwiązania z zachowaniem 6-miesiecznego okresu wypowiedzenia.
Przedmiotowa umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku, terminu lub kar umownych, których maksymalna
wysokość może przekroczyć 10% jej wartości lub równowartość 200 000 euro. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą
przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie pięciu lat może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych
Emitenta.
Umowa o współpracy z dnia 14 marca 2014 r. zawarta pomiędzy Stopklatka S.A. (podmiot powiązany w stosunku do
Emitenta) a EmiTel Sp. z o.o. ("EmiTel")
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez EmiTel na rzecz Stopklatka S.A. pełnej usługi nadawczej
w standardzie DVB-T w celu rozpowszechniania kanału Stopklatka TV w multipleksie pierwszym. Umowa została zawarta na
czas określony od dnia 15 marca 2014 r. do 29 października 2023 r. Szacowana wartość umowy w przewidywanym okresie
obowiązywania wynosi 61 305 tys. zł. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza (kontraktowa i deliktowa) każdej ze stron,
w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia jakie Spółka powinna zapłacić na rzecz EmiTel
za okres 36 miesięcy obowiązywania umowy (nie dotyczy to szkody wyrządzonej z winy umyślnej). Kryterium uznania
niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż łączna szacunkowa wartość świadczeń z niej wynikających z umowy przekroczyć
kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.
Umowa licencyjna na rozprowadzenie programu telewizyjnego z dnia 13 marca 2014 r. zawarta pomiędzy Kino
Polska Program Sp. z o.o. SKA (podmiot zależny od Emitenta) a ITI Neovision S.A. i Canal + Cyfrowy S.A.
Umowa została zawarta m.in. w związku z fuzją platform „n” i „Cyfra +” i stanowi kontynuację wcześniej obowiązujących
odrębnych umów z ITI Neovision S.A. oraz Canal + Cyfrowy S.A., dotyczących dystrybucji programu Kino Polska. Na mocy
umowy, Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA („Licencjodawcy”) udziela ITI Neovision S.A. i Canal + Cyfrowy S.A. odpłatnej
i niewyłącznej licencji, obejmującej m.in. prawo do włączenia kanału telewizyjnego pod nazwą: Kino Polska (dalej:
„Program”) do oferty programowej tych podmiotów, udostępnianej zarówno za pomocą kart dostępowych przedpłacanych jak
i na podstawie umów abonenckich, i udostępniania Programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez platformę
„nc+”, „n” oraz „Cyfra+”, w systemie analogowym, cyfrowym; drogą satelitarną (DTH), kablową oraz poprzez systemy IPTV.
Licencjodawca wyraża również zgodę na włączenie „Kino Polska” do pakietów programów telewizyjnych oferowanych na
terytorium Polski przez Cyfrowy Dom Sp. z o.o. W zamian za wyżej opisane prawa Licencjodawcy przysługuje ustalone na
warunkach rynkowych miesięczne wynagrodzenie, uzależnione od liczby abonentów Programu, pozyskanych zgodnie
z umową. Ponadto na mocy umowy, Canal + Cyfrowy S.A. zobowiązuje się do realizacji usług technicznych niezbędnych do
satelitarnego rozpowszechniania sygnału Programu, w zamian za miesięczną zryczałtowaną opłatę, nieodbiegająca od
powszechnie stosowanych stawek rynkowych. Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2016 r. Po upływie
niniejszego okresu, umowa będzie automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy - na tych samych warunkach - jeżeli
żadna ze stron nie złoży drugiej stronie wypowiedzenia niniejszej umowy, najpóźniej na 3 (trzy) miesiące przed upływem
pierwszego 3 letniego okresu obowiązywania umowy, a w przypadku jej przedłużenia – przed upływem kolejnych rocznych
okresów obowiązywania Umowy. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku i terminu lub kar umownych,
których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub równowartość 200 000 euro. Jako kryterium
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uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w przewidywanym okresie obowiązywania może
przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.
Umowa o współpracy z dnia 24 stycznia 2014 r. zawarta pomiędzy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA oraz
Stopklatką S.A. (podmiot powiązany w stosunku do Emitenta)
Na mocy przedmiotowej umowy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA zobowiązuje się względem Stopklatki S.A. do stałego
zarządzania zakupami licencji filmowych na potrzeby należącego do Stopklatka S.A. kanału telewizyjnego Stopklatka TV na
zasadzie niewyłączności i na ogólnoświatowym terytorium. Z tytułu wyżej opisanych usług Kino Polska Program Sp. z o.o.
SKA przysługuje ustalone na warunkach rynkowych wynagrodzenie w wysokości udokumentowanych bezpośrednich
kosztów zakupu licencji poniesionych przez tę spółkę w okresach miesięcznych oraz stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej.
Niniejsza umowa zawarta została na czas nieokreślony. Każda ze stron ma możliwość jej rozwiązania z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotowa umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku, terminu
lub kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub równowartość 200 000 euro.
Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w okresie pięciu lat może
przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.
Umowa o współpracy z dnia 17 grudnia 2013 r. zawarta pomiędzy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA a Polsat
Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Polsat Media”)
Na podstawie niniejszej umowy Polsat Media świadczy dla Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA na zasadzie wyłączności
usługi pozyskiwania reklam dla kanałów Kino Polska i Kino Polska Muzyka. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej
umowy za naruszenie wyłączności nie będzie uważane pozyskiwanie reklam bezpośrednio przez Kino Polska Program
Sp. z o.o. SKA w ramach: a) umów barterowych i akcji specjalnych, w których świadczeniem wzajemnym będą usługi
reklamowe lub promocyjne kontrahenta w wysokości do 5% czasu reklamowego w danym miesiącu; b) umów z tzw.
operatorami platform cyfrowych i sieciami kablowymi oraz innymi podmiotami, w których świadczenie wzajemne polegać
będzie na rozprowadzaniu kanałów Kino Polska i Kino Polska Muzyka; c) umów dotyczących telesprzedaży. Okres
obowiązywania umowy: 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2015 r. Wynagrodzenie Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA z tytułu
niniejszej umowy stanowią wpływy z reklam pomniejszone o ustaloną na warunkach rynkowych marżę Polsat Media.
Wysokość wpływów z reklam uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od indywidualnie negocjowanego w tego rodzaju
umowach wskaźnika CPP oraz ogólnej sytuacji na rynku reklamy w Polsce. Przedmiotowa umowa nie zawiera postanowień
dotyczących warunku i terminu lub kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy
lub równowartość 200 000 euro. Jako kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna
szacowana wartość w przewidywanym okresie obowiązywania może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta .
Umowa o współpracy z dnia 17 grudnia 2013 r. zawarta pomiędzy Stopklatka S.A. (podmiot powiązany w stosunku
do Emitenta) a Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Polsat Media”)
Na podstawie niniejszej umowy Polsat Media świadczy dla Stopklatka S.A. na zasadzie wyłączności usługi pozyskiwania
reklam dla kanału Stopklatka TV. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy za naruszenie wyłączności nie będzie
uważane pozyskiwanie reklam bezpośrednio przez Stopklatka S.A. w ramach: a) umów barterowych i akcji specjalnych,
w których świadczeniem wzajemnym będą usługi reklamowe lub promocyjne kontrahenta w wysokości do 5% czasu
reklamowego w danym miesiącu; b) umów z tzw. operatorami platform cyfrowych i sieciami kablowymi oraz innymi
podmiotami, w których świadczenie wzajemne polegać będzie na rozprowadzaniu kanału Stopklatka TV; c) umów
dotyczących telesprzedaży. Wynagrodzenie Stopklatka S.A. z tytułu niniejszej umowy stanowią wpływy z reklam
pomniejszone o ustaloną na warunkach rynkowych marżę Polsat Media. Wysokość wpływów z reklam uzależniona jest od
wielu czynników, m.in. od indywidualnie negocjowanego w tego rodzaju umowach wskaźnika CPP oraz ogólnej sytuacji na
rynku reklamy w Polsce. Przedmiotowa umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku i terminu lub kar umownych,
których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub równowartość 200 000 euro. Jako kryterium
uznania niniejszej umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w przewidywanym okresie
obowiązywania może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.
Umowa licencyjna z dnia 28 listopada 2013 r. zawarta pomiędzy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA
(„Licencjobiorca”) a Cinephil France S.A.S. („Licencjodawca”)
Przedmiotowa umowa reguluje udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw w zakresie wykorzystywania
wskazanych w umowie tytułów filmowych („Tytuły”) w obszarze telewizji płatnej oraz VOD. Prawa te umożliwią Licencjobiorcy
korzystanie z Tytułów w ofercie programowej wszystkich kanałów należących do Grupy Kapitałowej Emitenta, w skład której
wchodzi Licencjobiorca, na określonym w umowie terytorium i przez czas trwania poszczególnych licencji, co zostało
ustalone szczegółowo dla każdego z filmów. W ramach umowy Licencjobiorca ma prawo do udzielania dalszych licencji
wyłącznie na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej Emitenta w ramach wszystkich programów do niej należących.
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Łączna kwota za wszystkie Tytuły, uzgodniona do zapłaty przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy, wynosi
7.900.073,80 (siedem milionów dziewięćset tysięcy siedemdziesiąt trzy i 80/100) USD, z czego:


kwotę 2 900 073,80 USD stanowią środki własne Licencjobiorcy,



kwotę 5.000.000 USD stanowią środki, które zostaną pozyskane z przeznaczonego na ten cel kredytu
inwestycyjnego, o który obecnie stara się Licencjobiorca.

Zgodnie z postanowieniami umowy Licencjodawca dostarczy do Licencjobiorcy filmy, do których zakupił on prawa, na
odpowiednich nośnikach w ciągu 5 dni od daty podpisania umowy. Jako kryterium uznania nabytych przez Kino Polska
Program Sp. z o.o. SKA licencji filmowych za znaczące przyjęto fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów
własnych Emitenta.
Niniejsza umowa została zmieniona na podstawie aneksu z dnia 11 kwietnia 2014 r., przedmiotem którego jest zmiana
sposobu finansowania nabytych przez Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA licencji o łącznej wartości 7.900.073,80 USD,
polegająca na sfinansowaniu ich w całości ze środków własnych Licencjobiorcy, płatnych zgodnie z poniższym
harmonogramem:
- kwota 2.900.073,80 USD w roku 2013,
- kwota 3.800.000,00 USD w roku 2014,
- kwota 1.200.000,00 USD w roku 2015.
W pierwotnym brzmieniu umowa zakładała, iż środki własne Licencjobiorcy wynosić będą 2.900.073,80 USD, zaś
5.000.000 USD pochodzić będzie z przeznaczonego na ten cel kredytu inwestycyjnego, jednakże w związku z faktem,
iż strony umowy wyraziły chęć rozłożenia niniejszej płatności na raty, zarząd Licencjobiorcy uznał, że nie jest konieczne
ponoszenie przez tę spółkę dodatkowych kosztów finansowania zewnętrznego.
Umowa z dnia 13 marca 2013 r. pomiędzy spółką KPTV Media Sp. z o.o. a Filmbox International Ltd.
Na podstawie przedmiotowej umowy strony ustaliły zasady i warunki przesyłu sygnału kanałów należących do Filmbox
International Ltd. („Programy”, „Kanały”) przez KPTV Media sp. z o.o. Zgodnie z niniejszym porozumieniem KPTV Media
zobowiązana jest do rozpowszechniania sygnału Programów z siedziby KPTV Media do właściwych punktów nadawania lub
odbioru sygnału, w tym do transponderów satelitów telekomunikacyjnych, a także do wykonywania innych technicznych
czynności określonych w umowie. Usługi świadczone przez KPTV Media sp. z o.o. wymagać będą współpracy z firmami
telekomunikacyjnymi i innymi dostawcami usług - na co Filmbox International Ltd. wyraziła zgodę. Filmbox International Ltd.
posiada właściwe licencje na rozprowadzanie swoich Programów i zobowiązała się do utrzymania stosownych licencji oraz
zezwoleń przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo zgodnie z umową Filmbox International Ltd. ponosi pełną
odpowiedzialność wobec KPTV Media Sp. z o.o. za szkody jakie mogłyby być wyrządzone w związku z brakiem licencji lub
naruszeniem praw autorskich lub innych przez Filmbox International Ltd. Filmbox International Ltd. zobowiązana jest do
dostarczenia do KPTV Media sp. z o.o. materiałów emisyjnych nie później niż na 3 dni przed emisją w formie
i o parametrach uzgodnionych przez strony. KPTV Media Sp. z o.o. zaś zobowiązana jest do nadawania sygnału w sposób
ciągły, nieprzerywany, o jakości przyjętej dla tego rodzaju Programów. Z tytułu świadczonych usług KPTV Media sp. z o.o.
otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości poniesionych kosztów w związku z przesyłem sygnału Kanałów
powiększonych o ustaloną marżę. Umowa została zawarta na czas określony 5 lat. W przypadku braku wypowiedzenia jej na
6 miesięcy przed jej wygaśnięciem ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny 5 letni okres. KPTV Media sp. z o.o.
przysługuje prawo rozwiązania umowy za 90 dniowym okresem wypowiedzenia w każdym momencie trwania umowy.
W niniejszej umowie nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku lub terminu. Nie zawiera ona również postanowień
dotyczących kar umownych, które mogą przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości umowy lub wyrażoną
w złotych równowartość 200 000 euro. Jako kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna
szacowana wartość w przewidywanym okresie obowiązywania może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.
Umowa z dnia 13 marca 2013 r. pomiędzy spółką KPTV Media Sp. z o.o. a Filmbox International Ltd. (poprzednia
nazwa SPI TV Ltd.)
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie produkcji kanałów telewizyjnych z rodziny
FilmBox („Programy”, „Kanały”) przez KPTV Media sp. z o.o. na rzecz Filmbox International Ltd. Przygotowywanie Kanałów
odbywać się będzie według ścisłych instrukcji Filmbox International Ltd. i pod jej kontrolą.
W ramach umowy KPTV Media zobowiązała się do wykonywania następujących usług:



przygotowywania oprawy graficznej Kanałów,
produkcji zwiastunów,
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przystosowywania technicznego kontentu dostarczonego przez FIimbox International Ltd. do odpowiedniej
specyfikacji emisyjnej,
 usług playoutu i monitoringu Kanałów,
 tworzenia raportów dotyczących przebiegu emisji Programów na zlecenie Filmbox International Ltd.,
 innych usług technicznych.
W ramach umowy Filmbox International Ltd. jest odpowiedzialna za zgodne z prawem pozyskanie wszelkich zezwoleń do
materiałów wykorzystywanych w Programach, jak również zgodne z prawem nadawanie niniejszych Kanałów. KPTV Media
sp. z o.o. na podstawie przedmiotowej umowy przenosi wszelkie prawa autorskie do grafiki, zwiastunów i innych materiałów
przez nią przygotowanych na rzecz Filmbox International Ltd. Z tytułu świadczonych usług KPTV Media Sp. z o.o. otrzymuje
miesięczne wynagrodzenie w wysokości poniesionych kosztów w związku z przygotowaniem Programów powiększonych
o ustaloną marżę. Umowa została zawarta na czas określony 5 lat. W przypadku braku wypowiedzenia jej na 6 miesięcy
przed jej wygaśnięciem ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny 5 letni okres. KPTV Media sp. z o.o. przysługuje
prawo rozwiązania umowy za 90 dniowym okresem wypowiedzenia w każdym momencie trwania umowy. W niniejszej
umowie nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku lub terminu. Nie zawiera ona również postanowień
dotyczących kar umownych, które mogą przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości umowy lub wyrażoną
w złotych równowartość 200 000 euro. Jako kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna
szacowana wartość w przewidywanym okresie obowiązywania może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.

6.5 Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji
konkurencyjnej
Grupa swoje oświadczenia w odniesieniu do otoczenia rynkowego i pozycji konkurencyjnej opiera na informacjach zawartych
w następujących źródłach:


Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego;



Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku,
Warszawa 2013;



Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2013 roku,
Warszawa 2014;



Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rynek telewizyjny w 2012 roku, Warszawa 2013;



Dane Nielsen Audience Measurement dotyczące oglądalności poszczególnych kanałów telewizyjnych;



Cyfrowy Polsat S.A., Raport roczny za 2013 r.;



Otoczenie rynku telewizyjnego, Cyfrowy Polsat S.A., http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/rynek-dth-rynekmvno/otoczenie_rynkowe_telewizja.cp;



Szanse
rynkowe,
Cyfrowy
Polsat
mvno/otoczenie_rynkowe_szanse_rynkowe.cp;



Equinox Polska, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ogladalnosc-kanalow-wielkiej-czworki-w-14-spadnie-do-40-41proc-Equinox-Polska-3055074.html.

S.A.,

http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/rynek-dth-rynek-

7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
7.1 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsce Emitenta w tej Grupie
Na Datę Prospektu, Emitent wchodzi do grupy kapitałowej o następującej strukturze:
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Hilda Uziyel, posiada 100% udziałów w SPI International N.V.,



SPI International N.V. posiada – 100% udziałów w Cooperatieve SPI International U.A. (NL),



Cooperatieve SPI International U.A. (NL) posiada – 100% udziałów w SPI International B.V.,



SPI International B.V. posiada 66,00% akcji Emitenta.
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7.2 Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta
Emitent posiada:
1.

100% udziałów w Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Polska,

2.

100% udziałów w Kino Polska Program TV Sp. z o.o. ( do dnia 31 sierpnia 2014 r.: Kino Polska Program
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), z siedzibą w Warszawie, Polska,

3.

100% udziałów w Kino Polska Program Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Polska,

4.

100% udziałów w KPTV Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Polska,

5.

80% udziałów w TV Okazje Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Polska,

6.

100% udziałów w Filmbox International Ltd., z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania,


Filmbox International Ltd. posiada:
1.

100% udziałów w Help Film s.r.o. (Czechy), z siedzibą w Pradze, Czechy,

2.

100% udziałów w SPI International Magyarorszag, Kft (Węgry), z siedzibą w Budapeszcie,
Węgry,

3.

100% udziałów w Help Film Slovakia s.r.o. (Słowacja) , z siedzibą w Bratysławie, Słowacja.

W dniu 31 października 2014 roku Emitent podjął decyzję o zamiarze połączenia spółki Kino Polska TV S.A. („Spółka
Przejmująca”) ze spółką zależną – Kino Polska Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Spółka
Przejmowana") dawniej: Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., w wyniku czego przyjęty
został plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, którego treść wraz z załącznikami została opublikowana
na stronie internetowej Emitenta (raport bieżący 34/2014). Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu
spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze
fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się
zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Statut Spółki Przejmującej nie
zostanie zmieniony. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. połączenie odbędzie się bez poddawania planu połączenia badaniu
biegłego rewidenta.

8 ŚRODKI TRWAŁE
8.1 Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta
8.1.1

Informacje dotyczące istniejących znaczących rzeczowych aktywów trwałych

Łączna wartość netto środków trwałych Emitenta wg stanu na 30 września 2014 r. wynosiła 5 018 778,82 zł.
Ich wartość netto w podziale na podstawowe grupy przedstawiała się następująco:
Stan na 30.09.2014 r. (w zł)
Urządzenia techniczne i maszyny

4 396 621,70

Środki transportu

118 025,02

Inne środki trwałe

504 132,10

Razem

5 018 778,82

Najistotniejszą grupę z punktu widzenia specyfiki działalności Emitenta stanowią urządzenia techniczne i maszyny.
Obejmują one specjalistyczne sprzęty służące do produkcji kanałów telewizyjnych oraz ich późniejszej emisji oraz sprzęt
komputerowy, w skład których wchodzą:


sprzęt komputerowy przeznaczony do postprodukcji o wartości 2 231 tys. zł,



sprzęt emisyjny (w tym m.in.: serwery, systemy playoutowe) o wartości 1 785 tys. zł,
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telewizory o wartości 117 tys. zł,



sprzęt komputerowy biurowy o wartości 174 tys. zł,



drukarki, fax itp. o wartości 6 tys. zł,



pozostały sprzęt biurowy o wartości 84 tys. zł.

Na rzeczowych aktywach trwałych będących własnością Emitenta nie ciążyły żadne obciążenia lub roszczenia, poza
wymienionymi powyżej.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie pojawiły się nowe pozycje znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w których
posiadanie wszedłby Emitent.

8.1.2

Planowane nabycie znaczących rzeczowych aktywów trwałych

Emitent nie podjął wiążących zobowiązań co do zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

8.1.3

Nieruchomości

Emitent prowadzi swoją działalność na 3 nieruchomościach w Warszawie, użytkowanych na podstawie umów najmu.
Emitent korzysta z następujących lokali:
a)

lokal o powierzchni 4,7 m2, pod adresem ul. Puławska 61, Warszawa, woj. mazowieckie; w nieruchomości znajduje
się pomieszczenie konferencyjne oraz siedziba Emitenta,

b)

lokal o powierzchni 2.116 m2, powierzchnia wspólna oraz 56 miejsc parkingowych pod adresem ul. Puławska
435A, Warszawa, woj. mazowieckie; w nieruchomości znajdują się biura, archiwa i pomieszczenia techniczne
Emitenta,

c)

lokal o powierzchni 360 m2, powierzchnia magazynowa pod adresem ul. Postępu 19, Warszawa, woj.
mazowieckie; w nieruchomości znajdują się towary oraz inne materiały Emitenta.

Ponadto, na podstawie umowy z Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. pod adresem ul. Sikorskiego 9, Warszawa, woj. mazowieckie
umieszczone są serwery emisyjne kanałów telewizyjnych Emitenta, niezbędne do świadczenia przez Canal+ Cyfrowy Sp. z
o.o. Emitentowi usługi nadawczej / dosyłu sygnału telewizyjnego na odpowiedniego satelitę telekomunikacyjnego.
Ponadto na podstawie umów umieszczone są serwery emisyjne oraz istnieje infrastruktura emisyjna do programów
telewizyjnych Emitenta, niezbędne do świadczenia Emitentowi usługi nadawczej / dosyłu sygnału:
- ul. Konstruktorska 5, Warszawa,
- LIM Center, ul. Aleje Jerozolimskie 65/79,
- ul. Łubinowa 4a, Cyfrowy Polsat S.A.,
- HMX – Hungrian Media Exchange Kft. Address: Petzvál u. 44. City: Budapest ZIP: 1116 Hungary,
- E4CG E4C Group, s.r.o. ATT: Jiri Rajdus Mob: +420 737 434 531 Czech TV Premises Kavci hory 14070 Prague 4 Czech,
- iNES iNES GROUP SRL, str. Virgil Madgearu nr. 2-6, sect 1, 014135 Bucharest, Romania Attn: Ioan Irina,
- 3DC Tsanko Tsankov ttsankov@3dc.net mobile: +359888216955 5030 str N10Druzba 1 Sofia 1592 Bulgaria,
- SITEL s.r.o. Kopčianska 18, 851 01 Bratislava, Słowakia,
- Telekom Slovenia Cigaletova 15 Ljubljana 1546 Slovenia,
- E4CG E4C Group, s.r.o. ATT: Jiri Rajdus Mob: +420 737 434 531 Czech TV Premises Kavci hory 14070 Prague 4 Czech,
- Nad Elektrárnou 411, Praha 10 - Slatiny, 10600, Czech,
- Media Broadcast GmbH z.hd. Mr Thomas Riegel erdfunkstelle 1 61250 usingen Germany.
Emitent, który jest jedynie użytkownikiem zależnym opisanych powyżej nieruchomości, nie ma wiedzy, czy zostały one przez
właścicieli obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.
Wg oceny Emitenta, spośród wymienionych powyżej nieruchomości, będących w użytkowaniu Emitenta, istotne znaczenie
dla działalności gospodarczej Emitenta ma lokal położony przy ul. Puławskiej 435A w Warszawie.
Ponadto niektóre ze spółek zależnych Emitenta również są stronami umów najmu bądź są właścicielami nieruchomości.
Szczegóły przedstawiono poniżej.
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Spółka zależna – Help Film s.r.o. z Czech na podstawie umowy najmu korzysta z lokalu o powierzchni 94 m 2 przy ulicy
Michelského mlýna 1492 w Pradze. Lokal ten pełni funkcje zarówno biura jak i mieszkania służbowego. Ponadto, wynajmuje
także lokal przy ulicy Na Bojišti 18, w Pradze, w którym to znajduje się oficjalna siedziba tej spółki.
Spółka zależna – Help Film Slovakia s.r.o. z Słowacji na podstawie umowy najmu korzystała z lokalu o powierzchni 31,92 m 2
znajdującego się przy ul. Zamocka 3 w Bratysławie, który służył jako biuro. Ponadto spółka ta wynajmuje powierzchnię
magazynową (27 m2) znajdującą się przy ulicy Schengenská 1094 również w Bratysławie.
Spółka zależna – SPI International Magyarorszag, Kft. z Węgier jest właścicielem nieruchomości, która znajduje się
w Budapeszcie przy ulicy Zoborhegy u. 19. Powierzchnia gruntu to 463 m 2, a powierzchnia budynku to 288 m2.
Nieruchomość ta jest przeznaczona pod wynajem. Nieruchomość ta jest obciążona hipoteką na rzecz banku Magnetbank Zrt
w wysokości 70 mln HUF.
Spółka zależna – Filmbox International Ltd. z Wielkiej Brytanii na podstawie umowy najmu korzysta z lokalu o powierzchni
10 m2 znajdującego się przy ulicy 566 Chiswick Park w Londynie. Lokal ten pełni funkcję biura.

8.2 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą
mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych
Według Emitenta obecnie nie ma wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogłyby mieć wpływ na wykorzystanie
przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych.

9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta został sporządzony na podstawie zbadanych przez niezależnego
biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011, 2012 i 2013 oraz poddanego
przeglądowi przez biegłego rewidenta śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2014 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
zatwierdzonymi przez UE.

9.1 Sytuacja finansowa
Tabela: Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta za lata 2011-2013, za I
półrocze 2014 r. i I półrocze 2013 r. oraz za 9 miesięcy 2014 r. i 9 miesięcy 2013 r. (w tys. zł)
za okres 9 miesięcy
zakończony 30 czerwca

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk brutto ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca

za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia

201416

201316

201416

201316

2013

2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

71 653

78 321

47 779

53 673

106 386

103 698

898

2 166

866

1 725

3 945

1 094

131

72 551

80 487

48 645

55 398

110 330

104 792

84 727

(49 665)

(57 894)

(32 646)

(39 040)

(78 861)

(78 730)

(67 546)

(468)

(1 870)

(465)

(1 696)

(3 434)

(830)

(56)

22 418

20 723

15 534

14 662

28 036

25 232

17 126

84 596

380

77

76

25

3 431

76

108

Koszty sprzedaży

(1 998)

(1 005)

(1 262)

(703)

(1 472)

(823)

(1 142)

Koszty ogólnego zarządu

(6 230

(4 407)

(5 429)

(3 184)

(7 316)

(5 771)

(6 115)

(578)

(60)

(485)

(34)

(2 111)

(1 412)

(171)

36 501

-

36 501

-

-

-

-

(2 128)

-

(973)

-

-

-

-

48 365

15 328

43 962

10 766

20 568

17 302

9 806

Pozostałe koszty operacyjne
Zysk ze zbycia jednostki zależnej17
Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw
własności
Zysk na działalności operacyjnej

16

wydzielenie działalności kontynuowanej i zaniechanej w związku z faktem, iż w dniu Kino Polska TV S.A. w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dn. 22
lutego 2013 r. dokonała sprzedaży 41,04% posiadanych przez siebie akcji w Stopklatce S.A. na skutek czego utraciła kontrolę nad tą spółką
17
zysk na zbyciu akcji Stopklatka S.A. (12 marca 2014 r. Kino Polska TV S.A. w wykonaniu umowy inwestycyjnej z dn. 22 lutego 2013 r. dokonała
sprzedaży 41,04% posiadanych przez siebie akcji w Stopklatce S.A. na skutek czego utraciła kontrolę nad tą spółką)
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za okres 9 miesięcy
zakończony 30 czerwca
201416

201316

(niezbadane)

216

Koszty finansowe

za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca

za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia

201416

201316

2013

2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

87

116

367

218

369

753

(2 105)

(263)

(679)

(30)

(1 224)

(765)

(411)

Zysk brutto

46 476

15 152

43 399

11 103

19 562

16 906

10 149

Podatek dochodowy

(2 582)

(939)

(121)

(779)

(1 272)

(3 443)

(1 765)

Zysk netto z działalności kontynuowanej

43 894

14 213

43 278

10 324

18 290

13 463

8 384

(958)

(1 566)

(957)

(734)

nd

nd

nd

510

-

335

-

(31)

-

-

43 446

12 647

42 656

9 590

18 259

13 463

8 384

Przychody finansowe

Strata z działalności zaniechanej18
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody ogółem
Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta.

W 2011 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 84 596 tys. zł, czyli o 74,6% wyższe niż w 2010 r.
Produkcja kanałów – dodatkowy segment operacyjny Grupy, jaki pojawił się w strukturze przychodów Grupy w 2011 r.
przyniósł wpływy w wysokości 25 652 tys. zł. W 2011 r. Grupa zwiększyła liczbę abonentów produkowanych kanałów
w efekcie czego przychody z działalności emisyjnej wyniosły 41 989 tys. zł tj. wzrosły o 19,8% w stosunku do 2010 r. W 2011
r. Grupa intensywnie umacniała swoją pozycję na rynku VoD. Przychody ze sprzedaży usługi VoD wyniosły 4 981 tys. zł
i wzrosła o 322% w stosunku do 2010 r. W 2011 r. zysk na działalności operacyjnej zmniejszył się o 12,6%, natomiast zysk
netto obniżył się o 19,8% w stosunku do 2010 r. Głównym czynnikiem mającym wpływ na niższy poziom zysków był spadek
przychodów z reklam, spowodowany ogólnym zachwianiem równowagi na rynku reklamy w Polsce, a także nasileniem się
konkurencji ze strony kanałów tematycznych o zbliżonej ofercie programowej. Ponadto wpływ na osiągnięty wynik finansowy
miała także strata netto Stopklatka S.A. w wysokości 620 tys. zł. Jest to konsekwencja spadku przychodów ze sprzedaży
treści do usług mobilnych.
W 2012 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 104 792 tys. zł, czyli o 23,7% wyższe niż w 2011 r.
Przychody Grupy z działalności emisyjnej za 2012 rok wyniosły 45 059 tys. zł, co stanowi wzrost o ponad 7% w stosunku do
2011 r. O blisko 39% zwiększyły się przychody z produkcji kanałów, sięgając 35 631 tys. zł. Dzięki zawartym umowom
sprzedaży licencji filmowych posiadanych przez Grupę, odnotowano także około 163% wzrost łącznych przychodów ze
sprzedaży praw i towarów, które w 2012 r. wyniosły w sumie 1 881 tys. zł. Przychody Grupy z rekonstrukcji i archiwizacji
przyniosły w 2012 r. wpływy w wysokości 2 139 tys. zł, zaś przychody z działalności internetowej ukształtowały się na
poziomie 389 tys. zł, czyli ponad 84% wyższej niż w 2011 r. W 2012 r. Grupa zwiększyła także sprzedaż Wydawnictwa DVD
Telewizji Kino Polska. Przychody z tego źródła wyniosły 200 tys. zł, a więc o ponad 165% więcej niż w 2011 r. W 2012 r.
Grupa odnotowała spadek z 4 981 tys. zł, tj. o blisko 45% przychodów z usług VoD w stosunku do 2011 r. Spadek ten
wynika w głównej mierze ze znacznej konkurencji wśród podmiotów świadczących tego rodzaju usługi, a w konsekwencji
z obserwowanego spadku cen rynkowych za niniejsze usługi. W 2012 r. Grupa odnotowała około 47% spadek przychodów
ze sprzedaży treści. Główną przyczyną było zmniejszenie wpływów ze sprzedaży treści do usług mobilnych, co jest wynikiem
zmiany trendów rynkowych oraz wzrostu zainteresowania wyszukiwaniem przez odbiorców darmowych treści i informacji
w sieci Internet. W 2012 r. zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 17 302 tys. zł, tj. o 76% więcej niż w 2011 r., a zysk
netto ukształtował się na poziomie 13 463 tys. zł co stanowi 61% wzrost w stosunku do 2011 r.
W 2013 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 110 330 tys. zł, tj. o 5,3% wyższe niż w 2012 r.
Przychody Grupy z działalności emisyjnej za 2013 rok stanowiły 42% przychodów Grupy ogółem i wyniosły 46 083 tys. zł,
tj. o 2,3% więcej niż w 2012 r. Negatywny wpływ na wartość przychodów miała fuzja platform cyfrowych Cyfra+ oraz
Telewizja n, co spowodowało odpływ części abonentów nowopowstałej platformy nc+. Przychody z produkcji kanałów
w 2013 r. wyniosły 35 406 tys. zł tj. o 0,6% mniej niż w 2012 r. Dzięki m.in. zwiększeniu częstotliwości i skróceniu przerw
reklamowych, a także rozszerzaniu zasięgu technicznego dystrybuowanych przez Grupę kanałów telewizyjnych,
odnotowano 18% wzrost przychodów reklamowych, które w 2013 roku wyniosły 17 727 tys. zł. Z uwagi na pozyskania
atrakcyjnych tytułów filmowych 11% wzrost przychodów uzyskano również w segmencie usług VoD. W 2013 r. znacząco
zwiększyły się także przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów, które wyniosły 3 945 tys. Zł, co głównie jest
wynikiem zawieranych przez Grupę umów dotyczących sprzedaży praw licencyjnych zakupionych wyłącznie w celu dalszej
odsprzedaży. W 2013 r. Grupa odnotowała 68% spadek przychodów z tytułu wykonywanych usług związanych
z rekonstrukcją i archiwizacją w porównaniu z 2012 r. Zmniejszenie przychodów z tego tytułu wynika ze spadku liczby filmów
18

wynik netto Stopklatka S.A. do dnia 11 marca 2014 r. (dane za I półrocze 2014 r. i 9 miesięcy 2014 r.) oraz wynik netto Stopklatka S.A. za I półrocze
2013 r. i 9 miesięcy 2013 r.
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przeznaczonych do rekonstrukcji cyfrowej w Polsce. W 2013 roku zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 20 568
tys. zł, tj. o 18,9% więcej niż w 2012 r., a zysk netto wyniósł 18 290 tys. zł, tj. o 35,9% więcej niż w 2012 r.
W I półroczu 2014 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 48 645 tys. zł, tj. o 12,2% niższe niż
w I półroczu 2013 r. Przychody Grupy z działalności emisyjnej w I półroczu 2014 r. stanowiły 61,3% przychodów Grupy
ogółem i wyniosły 29 822 tys. zł, tj. o 29,5% więcej niż w I półroczu 2013 r. Na zmniejszenie wartości przychodów ze
sprzedaży istotny wpływ miało połączenie platform cyfrowych Cyfra+ oraz Telewizji n i związany z nią spadek abonentów
nowopowstałej platformy nc+. Przychody pozyskane od tego kontrahenta zmniejszyły się o około 27%. W I półroczu 2014
roku w zysku netto Grupy został uwzględniony wynik na sprzedaży akcji Stopklatka S.A. w wysokości 36 501 tys. zł.
W I półroczu 2014 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 43 962 tys. zł, natomiast całkowite dochody ogółem wyniosły
42 656 tys. zł.
W okresie 9 miesięcy 2014 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 72 551 tys. zł, tj. o 9,9% niższe niż
w pierwszych 3 kwartałach 2013 r. Na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży wpłynęło zmniejszenie przychodów
z produkcji kanałów, co związane było z faktem przejęcia przez Emitenta kontroli nad spółką Filmbox International Ltd., na
rzecz której podmioty z Grupy Emitenta świadczą usługi związane z produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki
FilmBox. W okresie 9 miesięcy 2014 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 48 365 tys. zł, natomiast całkowite dochody
ogółem wyniosły 43 446 tys. zł. W okresie 9 miesięcy 2014 r. w zysku netto Grupy został uwzględniony wynik na sprzedaży
akcji Stopklatka S.A. w wysokości 36 501 tys. zł.

9.1.1

Ocena rentowności

Przy ocenie rentowności Grupy wykorzystano następujące wskaźniki:
Rentowność EBITDA – (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja + odpisy z tytułu trwałej utraty wartości + odsetki
otrzymane – zysk ze zbycia jednostki zależnej – udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności) /
przychody ze sprzedaży,
Rentowność operacyjna – zysk z działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży,
Rentowność netto – zysk netto / przychody ze sprzedaży,
Rentowność aktywów – zysk netto w okresie / aktywa na koniec okresu,
Rentowność kapitału własnego – zysk netto w okresie / kapitał własny na koniec okresu.
Tabela: Wskaźniki rentowności Grupy w latach 2011-2013, w I półroczu 2014 r. i I półroczu 2013 r. oraz za okres 9
miesięcy 2014 r. i 9 miesięcy 2013 r.
za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września
2014
Wskaźniki rentowności
Rentowność EBITDA

2013

za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca
2014

2013

(niezbadane) (niezbadane) (niezbadane) (niezbadane)
36,5%
26,1%
35,3%
26,5%

za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia
2013

2012

2011

(zbadane)
26,3%

(zbadane)
23,0%

(zbadane)
16,5%

Rentowność operacyjna

66,7%

19,0%

90,4%

19,4%

18,6%

16,5%

11,6%

Rentowność netto

60,5%

17,7%

89,0%

18,6%

16,6%

12,8%

9,9%

Rentowność aktywów

32,1%

18,4%

30,5%

12,2%

13,4%

17,8%

11,5%

Rentowność kapitału własnego

39,8%

22,0%

39,4%

16,8%

24,9%

20,5%

12,6%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.

We wszystkich okresach objętych historycznymi i śródrocznymi informacjami finansowymi działalność prowadzona przez
Grupę była rentowna.
W 2011 roku rentowność Grupy zmniejszyła się w stosunku do 2010 roku głównie z powodu zmniejszenia poziomu
wypracowanego zysku, przy jednoczesnym dynamicznym wzroście wartości przychodów ze sprzedaży, sumy aktywów
i poziomu kapitałów własnych Grupy. Zwiększenie przychodów nastąpiło głównie w wyniku wzrostu przychodów
z działalności emisyjnej poprzez wzbogacenie oferty programowej, działalność dystrybucyjnej oraz sprzedaż czasu
reklamowego. Kapitały własne wzrosły m.in. w związku z przeprowadzeniem przez Emitenta emisji akcji serii B. Wzrost
wartości aktywów wynikał m.in. z nabycia licencji, wzrostu wartości środków pieniężnych pozyskanych z emisji akcji oraz
wzrostu wartości należności z tytułu dostaw i usług.
W 2012 roku rentowność Grupy wzrosła dzięki zwiększeniu poziomu zysku netto, które było wynikiem m.in.
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systematycznego poszerzania grona odbiorców kanałów telewizyjnych Grupy oraz wzbogacenia ich oferty programowej co
przełożyło się na około 7% wzrost przychodów z działalności emisyjnej, a także dzięki 78% wzrostowi poziomu przychodów
Grupy z reklam.
W 2013 roku rentowność Grupy utrzymała się na wysokim poziomie. Wysoka dynamika wzrostu zysku netto w stosunku do
analogicznego okresu 2012 roku jest rezultatem m.in. wzrostu przychodów Grupy.
W I półroczu 2014 roku oraz w okresie 9 miesięcy 2014 roku wskaźniki rentowności operacyjnej oraz netto znacząco wzrosły
w związku z uwzględnieniem wyniku na sprzedaży akcji Stopklatka S.A. w wysokości 36 501 tys. zł.

9.1.2

Ocena sprawności zarządzania

Przy ocenie sprawności zarządzania Grupy wykorzystano następujące wskaźniki:
Cykl inkasa należności z tytułu dostaw i usług – krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności na koniec okresu x 365 dni (182 dni w przypadku wskaźników za I półrocze lub 274 dni w przypadku wskaźników
za 9 miesięcy) / przychody ze sprzedaży;
Cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług – krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu x
365 dni (182 dni w przypadku wskaźników za I półrocze lub 274 dni w przypadku wskaźników za 9 miesięcy) / przychody ze
sprzedaży.
Tabela: Wskaźniki sprawności zarządzania Grupy w latach 2011-2013, w I półroczu 2014 r. i I półroczu 2013 r. oraz
w okresie 9 miesięcy 2014 r. i 9 miesięcy 2013 r.
za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września

za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca

za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia

2014

2013

2014

2013

2013

2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

Cykl inkasa należności z tytułu dostaw i usług

101

77

108

116

115

99

72

Cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług

60

28

70

43

102

25

20

Wskaźniki sprawności zarządzania (w dniach)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.

Cykl rotacji należności wzrósł z poziomu 72 dni w 2011 r. do 115 dni w 2013 r. oraz 108 dni w I półroczu 2014 r., a w okresie
9 miesięcy 2014 r. wyniósł 101 dni. Wydłużenie cyklu rotacji należności Grupy związane jest z jej dynamicznym rozwojem.
Ponadto w 2012 roku zwiększenie stanu należności spowodowane było opóźnieniem płatności od niektórych kontrahentów.
Cykl spłaty zobowiązań Grupy z tytułu dostaw i usług wzrósł z 20 dni w 2011 r. do 102 dni w 2013 r. oraz 70 dni w I półroczu
2014 r. i 60 dni w okresie 9 miesięcy 2014 r., co było spowodowane wydłużeniem terminów płatności niektórych kontraktów.
Ze względu na nieistotny poziom zapasów w działalności Grupy, cykl rotacji zapasów nie został uwzględniony we
wskaźnikach sprawności zarządzania Grupy.

9.2 Wynik operacyjny
9.2.1

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki działalności operacyjnej

Do istotnych czynników mających wpływ na wyniki Grupy należy zaliczyć:
Uruchomienie kanału Kino Polska Muzyka
16 maja 2011 r. Emitent uruchomił nowy kanał muzyczno-filmowy Kino Polska Muzyka. Stacja stanowi połączenie
najlepszych produkcji w polskim kinie i polskiej muzyce. Od stycznia 2012 r. Grupa rozpoczęła sprzedaż czasu reklamowego
na antenie stacji. Uruchomienie nowej stacji miało dodatni wpływ na zwiększenie liczby abonentów (na koniec 2013 r. Kino
Polska Muzyka posiadała ponad 5,5 mln aktywnych abonentów), co pozytywnie wpłynęło na wielkość przychodów ze
sprzedaży Grupy. Szacunkowa wartość przychodów generowanych przez kanał Kino Polska Muzyka na rynku polskim
i amerykańskim z tytułu emisji wyniosła w roku 2013 około 305 tys. zł, a wpływy reklamowe (w tym reklama barterowa) w tym
czasie wyniosły około 679 tys. zł.
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Zawarcie umowy o udzielenie licencji na reemisję kanałów telewizyjnych
30 września 2011 r. Emitent zawarł umowę dystrybucyjną z Cinephil France S.A.S., której przedmiotem jest udzielenie przez
Cinephil France S.A.S. na rzecz Emitenta wyłącznej licencji na reemisję kanałów 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 Emitentowi obowiązuje na terytorium Polski. Za zgodą obydwu stron,
licencja ta może być rozszerzana na inne kanały 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 Emitenta od operatorów kablowych i satelitarnych oraz działających z wykorzystaniem techniki
reemisji w Internecie pomniejszone o uzgodnione koszty dystrybucyjne tychże kanałów. Umowa dystrybucyjna została
zawarta na czas określony 5 lat i obowiązuje od dnia 1 października 2011 r.
Na mocy aneksu z dnia 26 października 2011 r. do powyższej umowy Cinephil France S.A.S. udzielił Emitentowi
niewyłącznej licencji na dystrybucję wyżej wymienionych kanałów telewizyjnych, na terytorium Czech, Węgier, Słowacji
i Rumunii. Cinephil France S.A.S. przysługiwać będzie opłata licencyjna ustalana co miesiąc w oparciu o przychody
osiągnięte przez Emitenta od operatorów kablowych i satelitarnych oraz działających z wykorzystaniem techniki reemisji
w Internecie pomniejszone o uzgodnione koszty dystrybucyjne tychże kanałów. Niniejszy aneks wszedł w życie z dniem
1 października 2011 r.
W dniu 8 lutego 2014 r. podpisana została umowa dystrybucyjna pomiędzy Emitentem a Filmbox International Ltd.
(„Umowa”). Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Filmbox International Ltd. (jednostka zależna od Emitenta) na rzecz
Emitenta licencji (wyłącznej na terytorium Polski oraz niewyłącznej w pozostałych krajach na ogólnoświatowym terytorium)
obejmującej prawa do reemisji kanałów filmowych marki FilmBox (do których Filmbox International Ltd. posiada koncesje),
wraz z możliwością udzielenia sublicencji operatorom kablowym, satelitarnym lub działającym z wykorzystaniem innych
technik transmisji i reemisji („Operatorzy”).
Zgodnie z postanowieniami Umowy, w zamian na nabyte prawa Emitent uiszcza na rzecz Filmbox International Ltd.
miesięczne opłaty licencyjne ustalane w oparciu o przychody uzyskiwane przez Emitenta od Operatorów pomniejszone
o ustaloną na warunkach rynkowych marżę oraz koszty agencji sprzedaży.
Umowa zawarta została na okres 5 lat i po tym czasie ulega przedłużeniu na kolejny 5-letni okres, chyba że jedna ze stron
dostarczy drugiej stronie wypowiedzenie tej Umowy co najmniej na 6 miesięcy przed dniem jej wygaśnięcia. Ponadto każda
ze stron ma możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia.
Umowa ta zastąpiła, w wyżej opisanym zakresie, umowę dystrybucyjną z dn. 30 września 2011 r. zawartą pomiędzy
Emitentem a Cinephil France S.A.S., do której 18 lutego 2014 r. podpisany został aneks ograniczający jej postanowienia
wyłącznie do dystrybucji przez „Kino Polska TV” S.A. kanałów tematycznych, takich jak: FASHIONBOX, FIGHTBOX,
DOCUBOX, FASTNFUNBOX, 360TUNEBOX, EROX, EROXXX oraz aplikacji FILMBOX LIVE. Niniejsze działania związane
są z nabyciem przez Emitenta 100% udziałów w FiImbox International Ltd. i mają na celu ograniczenie pośrednictwa
podmiotów spoza Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. w aktywnościach związanych z dystrybucją kanałów
telewizyjnych należących do Filmbox International Ltd., a co za tym idzie nie wpłyną w sposób negatywny na wyniki
finansowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.
W roku 2013 przychody generowane przez Kino Polska TV S.A. z tytułu emisji kanałów marki FilmBox oraz sprzedaży czasu
reklamowego na antenie kanału FilmBox wyniosły 31 272 tys. zł.
Rozszerzenie działalności Grupy na rynek amerykański
19 marca 2012 r. Emitent zawarł umowy z DISH Network L.L.C. – liderem wśród amerykańskich platform satelitarnych.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Emitenta na rzecz Dish Network L.L.C. praw do transmisji kanałów Kino Polska
International i Kino Polska Muzyka na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Dodatkowo umowa ta określa
warunki współpracy w obszarze usług Video on Demand.
Kino Polska International to kanał w portfolio Grupy, który ma za zadanie kontynuację misji programowej kanału Kino Polska.
Kanał nadawany jest w języku polskim. Jego głównym adresatem jest Polonia. Realizując postanowienia niniejszej umowy,
Dish Network L.L.C. udostępnia klientom kanały Kino Polska International oraz Kino Polska Muzyka w ramach miesięcznego
abonamentu a-la-carte bądź też w dowolnym pakiecie, znajdującym się w ofercie platformy. Wynagrodzenie Emitenta z
tytułu niniejszej umowy będzie w każdym kolejnym miesiącu wyliczane w oparciu o aktualną liczbę abonentów. Umowa
została zawarta na okres 3 lat, z możliwością automatycznego przedłużenia na okres kolejnych 2 lat. Przychody Grupy na
rynku amerykańskim generowane przez kanały Kino Polska International i Kino Polska Muzyka wyniosły w 2013 r. 1 058 tys.
zł.
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Zawarcie umowy o współpracy Grupy z Cyfrowym Polsatem S.A.
W czerwcu 2012 r. Emitent zawarł umowę o współpracę z Cyfrowym Polsatem S.A., która określa warunki, na jakich
Cyfrowy Polsat S.A. uzyskuje uprawnienie do rozprowadzania kanału FightBox („Program”) na platformie cyfrowej Cyfrowy
Polsat oraz, w przypadku uruchomienia przez Cyfrowy Polsat S.A. platformy ADSL – również do rozprowadzania Programu
w ramach takiej platformy ADSL. Na mocy umowy Emitent udzielił na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A.:


odpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej prawo do rozprowadzania Programu w systemie cyfrowym, drogą
satelitarną, do indywidualnego odbioru bezpośredniego;



odpłatnej i niewyłącznej licencji, z prawem udzielania sublicencji, obejmującej prawo do włączania Programu do
pakietów programowych i ich rozprowadzania w systemie cyfrowym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej do
indywidualnego odbioru bezpośredniego;



odpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej prawo do udostępniania abonentom na stronie internetowej Cyfrowego
Polsatu S.A. wybranych i przekazanych Cyfrowemu Polsatowi S.A. przez Emitenta audycji, wchodzących w skład
Programu, tzw. „Audycje Catchup TV”.

Z tytułu wyżej opisanych licencji Cyfrowy Polsat S.A. uiszcza na rzecz Emitenta miesięczne zryczałtowane opłaty licencyjne
nieodbiegające od standardów rynkowych. Ponadto zgodnie z postanowieniami powyższej umowy Cyfrowy Polsat S.A.
zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Emitenta usług niezbędnych do satelitarnego rozpowszechniania Programu, takich
jak: zapewnienie miejsca na transponderze, świadczenie usług operatorskich stacji dosyłowej, kodowanie sygnału
Programu. Z tytułu usług technicznych Emitent uiszcza na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. miesięczne zryczałtowane opłaty
licencyjne ustalone na warunkach rynkowych. Dodatkowo Cyfrowy Polsat S.A. świadczy na rzecz Emitenta usługi w zakresie
administrowania kartami do kodowania oraz sprzedaży urządzeń dokujących, za które pobiera opłaty w zależności od ilości
wykonanych prac w danym miesiącem.
Jednocześnie na mocy zawartego aneksu do umowy zawartej 23 lutego 2010 r. pomiędzy Emitentem a Cyfrowym
Polsatem S.A. począwszy od 1 czerwca 2012 r. Cyfrowy Polsat S.A. wprowadził do swojej oferty dwa nowe kanały
produkowane i dystrybuowane przez Emitenta: FilmBox Family oraz FilmBox Extra. Dodatkowo kanał Kino Polska został
przeniesiony do Pakietu Podstawowego („Pakiet Familijny” oraz „Pakiet Familijny HD”), dzięki czemu jest on dostępny dla
blisko 2,8 mln abonentów Cyfrowego Polsatu S.A. Zwiększenie zasięgu technicznego i liczby abonentów kanałów Grupy ma
pozytywny wpływ m.in. na wartość przychodów reklamowych Grupy.
Zmiany struktury organizacyjnej Grupy
W lipcu 2012 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu procedury w zakresie zmian strukturalnych Spółki.
W ramach niniejszych zmian Emitent dokonał zakupu stu procent udziałów/akcji w następujących spółkach:


Cornville Investments Sp. z o.o. (nowa nazwa: KPTV Media Sp. z o.o.),



Farley Investment Sp. z o.o. (nowa nazwa: Kino Polska Program Sp. z o.o.),



Farley Investments Sp. z o.o. SKA (nowa nazwa: Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA, obecnie Kino Polska
Program TV Sp. z o.o.).

Powyższe przedsięwzięcia nie wpływają w sposób negatywny na bieżącą działalność operacyjną Grupy, natomiast
w dłuższej perspektywie powinny pozytywnie oddziaływać na wyniki finansowe Grupy.
Podjęcie decyzji o zmianie formuły wyświetlania reklam
W styczniu 2013 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zmianie formuły wyświetlania reklam na antenach produkowanych
i dystrybuowanych przez Grupę kanałów Kino Polska oraz FilmBox. Zamiany te związane są ze skróceniem i zwiększeniem
częstotliwości pojedynczych przerw reklamowych poprzez ich emisję w trakcie wybranych audycji telewizyjnych. Powyższe
zmiany zostały wprowadzone od 1 lutego 2013 r. w przypadku Kino Polska oraz od 1 marca 2013 r. dla kanału FilmBox.
Wprowadzone zmiany umożliwiły maksymalne wykorzystanie czasu antenowego, przeznaczonego ustawowo na emisję
materiałów reklamowych, a także na zwiększenie efektywności finansowej Grupy w segmencie sprzedaży reklam.
Transakcja sprzedaży znaku towarowego „PL Kino Polska”
W październiku 2013 roku zawarta została na warunkach rynkowych umowa pomiędzy KPTV Media Sp. z o.o. (Kupujący)
a Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA (Sprzedający) dotycząca sprzedaży słowno-graficznego znaku towarowego „PL Kino
Polska” (Znak Towarowy). Na mocy tejże umowy Sprzedający przeniósł na Kupującego prawo ochronne na Znak Towarowy,
a Kupujący prawo to nabył w pełnym zakresie za cenę w wysokości 40 mln zł. Cena nabycia prawa ochronnego za Znak
Towarowy płacona jest przez Kupującego w miesięcznych ratach. Zarówno Kupujący jak i Sprzedający są podmiotami
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w 100% zależnymi od Emitenta.
Zmniejszenie przychodów z platformy nc+
Fuzja platform cyfrowych – Cyfra+ i Telewizja n, która miała miejsce w marcu 2013 r. i związany z nią odpływ części
abonentów nowopowstałej platformy nc+ w sposób negatywny wpłynął na przychody Grupy pozyskiwane od tego
kontrahenta. Kwiecień 2013 r. był pierwszym pełnym miesiącem działania tych dwóch platform pod szyldem nc+. Spadek
przychodów Grupy pozyskiwanych z tych platform w porównaniu kwiecień 2014 r./kwiecień 2013 r. wyniósł ok. 32%.
Pogorszenie wyników spółki Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o.
Przychody ze sprzedaży CRF w 2013 roku wyniosły 1.385 tys. zł, zaś strata netto w tym czasie ukształtowała się na
poziomie 1.222 tys. zł. Pogorszenie wyników CRF w stosunku do roku poprzedniego spowodowane było ponad dwukrotnym
spadkiem liczby filmów przeznaczonych do rekonstrukcji cyfrowej, w ramach programów cyfryzacji zasobów
audiowizualnych. Zmiany w wielkości rynku rekonstrukcji cyfrowej w Polsce miały bezpośredni wpływ na znaczący spadek
przychodów CRF ze świadczonych przez tę spółkę wyspecjalizowanych usług, będących dotychczasową domeną tej spółki i
jej dominującym źródłem przychodów. Ponadto nadal nie osiągnięto porozumienia dotyczącego zasad współpracy CRF
z jednym ze studiów filmowych, w ramach dystrybucji 27 filmów fabularnych, co także miało negatywny wpływ na wynik
finansowy tej spółki w omawianym czasie. W reakcji na powyższe czynniki, Zarząd CRF podjął decyzje o dywersyfikacji
usług świadczonych przez tę spółkę i zmiany struktury jej przychodów na rzecz dystrybucji praw do filmów po cyfrowej
rekonstrukcji, co powinno w sposób pozytywny wpłynąć na wyniki CRF w 2014 roku i w kolejnych latach.
Sprzedaż akcji Stopklatka S.A.
12 marca 2014 roku pomiędzy Emitentem i Agora S.A. została zawarta transakcja sprzedaży akcji Stopklatka S.A.
posiadanych przez Emitenta. W związku z powyższą transakcją w wyniku Grupy za I kwartał 2014 r. został uwzględniony
zysk na zbyciu tychże akcji w wysokości 36 501 tys. zł.

9.2.2

Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowym przychody ze sprzedaży Grupy charakteryzował dynamiczny
wzrost. W 2011 r. przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 74,9% w stosunku do 2010 r. głównie poprzez rozpoczęcie
produkcji kanałów telewizyjnych, zwiększenie liczby abonentów produkowanych kanałów oraz umocnieniu swojej pozycji na
rynku VoD.
W 2012 r. przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 23,7% w stosunku do 2011 r. m.in. dzięki zwiększeniu przychodów
z produkcji kanałów telewizyjnych. W 2012 r. Grupa odnotowała spadek o blisko 45% przychodów z usług VoD, który wynikał
w głównej mierze ze znacznej konkurencji wśród podmiotów świadczących tego rodzaju usługi, a w konsekwencji
z obserwowanego spadku cen rynkowych za te usługi. W 2012 r. Grupa odnotowała także około 47% spadek przychodów ze
sprzedaży treści, którego główną przyczyną było zmniejszenie wpływów ze sprzedaży treści do usług mobilnych, co było
wynikiem zmiany trendów rynkowych oraz wzrostu zainteresowania wyszukiwaniem przez odbiorców darmowych treści
i informacji w sieci Internet.
W 2013 r. przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 5% w stosunku do 2012 r. Pozytywny wpływ na wyższe przychody
ogółem Grupy miał wzrost przychodów reklamowych dzięki m.in. zwiększeniu częstotliwości i skróceniu przerw
reklamowych, a także rozszerzaniu zasięgu technicznego dystrybuowanych przez Grupę kanałów telewizyjnych oraz wzrost
przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów związanych głównie ze sprzedażą praw licencyjnych zakupionych w celu
dalszej odsprzedaży. Negatywny wpływ na dynamikę przychodów ze sprzedaży ogółem miało zmniejszenie przychodów
z tytułu wykonywanych usług związanych z rekonstrukcją i archiwizacją oraz fuzja platform cyfrowych – Cyfra+ i Telewizja n
i związany z nią odpływ części abonentów nowopowstałej platformy nc+.
W I półroczu 2014 r. przychody ze sprzedaży Grupy zmniejszyły się o 12,2%. Dodatni wpływ na przychody ogółem Grupy
miał wzrost przychodów z działalności emisyjnej z 23 025 tys. zł w I półroczu 2013 r. do 29 822 tys. zł, tj. o 29,5%
w I półroczu 2014 r. (efekt przede wszystkim przejęcia 100% udziałów Filmbox International Ltd.), oraz wzrost przychodów
ze sprzedaży reklam z 8 694 tys. zł do 10 550 tys. zł, tj. o 21,3%. Ujemny wpływ na przychody ogółem Grupy miało
zmniejszenie przychodów z produkcji kanałów telewizyjnych z 18 904 tys. zł do 2 586 tys. zł, tj. o 86,3%, co związane było z
faktem przejęcia przez Emitenta kontroli nad spółką Filmbox International Ltd., na rzecz której podmioty z Grupy Emitenta
świadczą usługi związane z produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox (znaczna część przychodów
produkcyjnych została wyłączona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2014 r., gdyż pochodziły od
jednostki zależnej). Negatywnie na wielkość przychodów Grupy miała fuzja platform cyfrowych – Cyfra+ i Telewizja.
Kwiecień 2013 r. był pierwszym pełnym miesiącem działania tych dwóch platform pod szyldem nc+. Spadek przychodów
Grupy pozyskiwanych z tych platform w porównaniu kwiecień 2014 r./kwiecień 2013 r. wyniósł ok. 32%.
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W okresie 9 miesięcy 2014 r. przychody ze sprzedaży Grupy zmniejszyły się o 9,9% w stosunku do analogicznego okresu
2013 r. Dodatni wpływ na dynamikę przychodów miał wzrost przychodów z działalności emisyjnej z 33 578 tys. zł przez
9 miesięcy 2013 r. do 45 318 tys. zł, tj. o 35,0% (głównie efekt przejęcia 100% udziałów Filmbox International Ltd.) oraz
wzrost przychodów ze sprzedaży reklam z 11 748 tys. zł do 15 278 tys. zł, tj. o 30,0%. Ujemny wpływ na przychody Grupy
miało zmniejszenie przychodów z produkcji kanałów telewizyjnych z 28 489 tys. zł do 4 052 tys. zł, tj. o 85,8%, co związane
było z faktem przejęcia przez Emitenta kontroli nad spółką Filmbox International Ltd., na rzecz której podmioty z Grupy
Emitenta świadczą usługi związane z produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox.

9.2.3

Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej
i monetarnej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio
lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta

Na działalność Grupy mogą mieć wpływ ewentualne zmiany regulacji w zakresie rynku medialnego (m.in. zmian Ustawy
o radiofonii i telewizji), Ustawy o prawach autorskich oraz regulacji UE w zakresie funkcjonowania organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi.
Proces cyfryzacji telewizji, rozpoczęty 7 listopada 2012 r. dobiegł końca 23 lipca 2013 r., kiedy to wyłączone zostały ostatnie
nadajniki analogowej telewizji naziemnej. Cyfryzacja telewizji może pociągnąć za sobą zmiany pozycji konkurencyjnej
uczestników rynku, co może mieć wpływ na działalność Grupy. We wrześniu 2013 r. podmiot powiązany z Emitentem –
Stopklatka S.A. otrzymała koncesję na rozpowszechnianie kanału o charakterze wyspecjalizowanym filmowych w sygnale
multipleksu pierwszego.
Poza tym działalność operacyjna Grupy nie podlega szczególnym uregulowaniom polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej
i monetarnej, których zmiana mogłaby być istotna dla Grupy. Ich znaczenie można określić jako podobne z innymi
podmiotami gospodarczymi.
Grupa nie jest w stanie przewidzieć zmian w polityce gospodarczej, fiskalnej, czy też monetarnej. Grupa na bieżąco reaguje
na zmiany w otoczeniu zewnętrznym, tak aby ograniczyć ryzyko ich negatywnego wpływu na pozycję i wyniki finansowe
Grupy.
Ponadto informacje dotyczące elementów polityki gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które
miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy
zostały przedstawione w punkcie 4 oraz w punkcie 6.3 Części III Prospektu.

10 ZASOBY KAPITAŁOWE
Analiza zasobów kapitałowych Grupy została sporządzona na podstawie zbadanych przez niezależnego biegłego rewidenta
skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011, 2012 i 2013 oraz poddanego przeglądowi przez
biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r.,
a także niezbadanego i niepoddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września 2014 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE.

10.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta
Poniższa tabela przedstawia wartość i strukturę pasywów Grupy w latach 2011-2013, na 30.06.2014 r. oraz na 30.09.2014 r.
Tabela: Wybrane skonsolidowane dane bilansowe Emitenta za lata 2011-2013, na dzień 30.06.2014 r. oraz na dzień
30.09.2014 r. (w tys. zł)
na dzień 30 września

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
(akcjonariusze jednostki dominującej)
Kapitał własny
(akcjonariusze mniejszościowi)
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
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na dzień 30 czerwca

na dzień 31 grudnia

2014

2014

2013

2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

tys. zł

%

tys. zł

%

110 296

80,7%

109 822

77,4%

tys. zł
73 778

53,9%

%

tys. zł
65 193

86,0%

%

tys. zł
66 026

90,9%

%ł

-

-

-

-

(448)

(0,3)%

630

0,8%

763

1,1%

1 982

1,4%

1 982

1,4%

1 382

1,0%

1 387

1,8%

1 387

1,9%

148 940

109,0%

148 940

105,0%

35 660

26,1%

35 660

47,0%

35 660

49,1%
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na dzień 30 września

na dzień 30 czerwca

na dzień 31 grudnia

2014

2014

2013

2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

Akcje własne nabyte w celu umorzenia

-

-

-

-

-

-

(386)

(0,5)%

-

-

Pozostałe kapitały

(102 083)

(74,7)%

(102 258)

(72,1)%

14 048

10,3%

10 578

14,0%

15 435

21,2%

Zyski zatrzymane

61 457

45,0%

61 158

43,1%

22 688

16,6%

17 954

23,7%

13 544

18,6%

110 296

80,7%

109 822

77,4%

73 330

53,6%

65 823

86,8%

66 789

91,9%

Kredyty i pożyczki

169

0,1%

218

0,2%

228

0,2%

-

-

-

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania

350

0,3%

350

0,2%

13 204

9,6%

-

-

-

-

Kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe

Rezerwy

-

-

-

-

350

0,3%

-

-

-

1 021

0,7%

957

0,7%

899

0,7%

-

-

-

-

48

0,0%

30

0,0%

39

0,0%

59

0,1%

373

0,5%

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

2 165

1,6%

1 992

1,4%

1 597

1,2%

621

0,8%

71

0,1%

Zobowiązania długoterminowe razem

3 753

2,7%

3 547

2,5%

16 317

11,9%

680

0,9%

444

0,6%

15 874

11,6%

18 675

13,2%

30 777

22,5%

7 311

9,6%

4 622

6,4%

2 979

2,2%

2 068

1,4%

7 042

5,1%

183

0,2%

137

0,2%

42

0,0%

19

0,0%

79

0,1%

303

0,4%

238

0,3%

2 482

1,8%

1

0,0%

34

0,0%

818

1,1%

176

0,2%

903

0,7%

1 103

0,8%

7 900

5,8%

-

-

-

-

Przychody przyszłych okresów
Pozostałe zobowiązania finansowe

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania
Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego
Przychody przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe

-

-

-

-

-

-

-

-

25

0,0%

367

0,3%

404

0,3%

1 384

1,0%

677

0,9%

220

0,3%

-

-

6 220

4,4%

-

-

-

-

-

-

Zobowiązania krótkoterminowe razem

22 647

16,6%

28 490

20,1%

47 216

34,5%

9 292

12,3%

5 418

7,5%

ZOBOWIĄZANIA RAZEM

26 400

19,3%

32 037

22,6%

63 533

46,4%

9 972

13,2%

5 862

8,1%

136 696

100%

141 859

100%

136 863

100%

75 795

100%

72 651

100%

Rezerwy
Zobowiązania z tytułu dywidendy

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
RAZEM

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta, obliczenia własne.

Przy ocenie zadłużenia Grupy wykorzystano następujące wskaźniki:
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania ogółem na koniec okresu / aktywa ogółem na koniec okresu,
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – zobowiązania ogółem na koniec okresu / kapitały własne na koniec okresu,
Wskaźnik pokrycia odsetek – zysk na działalności operacyjnej w okresie / koszty finansowe ogółem w okresie.
Tabela: Wskaźniki zadłużenia Grupy w latach 2011-2013, na dzień 30.06.2014 r. oraz na dzień 30.09.2014 r.

Wskaźniki zadłużenia

na dzień
30 września

na dzień
30 czerwca

2014

2014

(niezbadane) (niezbadane)

za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia
2013

2012

2011

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

19,3%

22,6%

46,4%

13,2%

8,1%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

23,9%

29,2%

86,6%

15,1%

8,8%

23,0

64,8

16,8

22,6

23,9

Wskaźnik pokrycia odsetek

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.

Zaprezentowane w powyższych tabelach wskaźniki zadłużenia są odzwierciedleniem struktury finansowania Grupy w latach
2011-2013 oraz na dzień 30 czerwca 2014 r. i 30 września 2014 r.
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Wskaźnik zadłużenia ogółem wzrósł z poziomu 8,1% na koniec 2011 r. do 13,2% w 2012 r. i 46,4% na koniec 2013 r. Niski
poziom zobowiązań w 2011 r. wynikał z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji serii B, wzrostu
sumy bilansowej ogółem oraz zmniejszenia poziomu zobowiązań. Wzrost poziomu zobowiązań w 2012 r. był rezultatem
zwiększenia zobowiązań związanych z finansowaniem zwiększonego poziomu należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych należności. Wzrost poziomu zadłużenia w 2013 r. wynikał m.in. ze wzrostu zobowiązań związanych
z uwzględnienia opłaty prolongacyjnej dotyczącej otrzymanej w 2013 r. koncesji na Stopklatka TV. Łączna kwota tego
zobowiązania na koniec 2013 r. wynosiła 14,6 mln zł. Na koniec czerwca 2014 roku wskaźnik zadłużenia ogółem zmniejszył
się z powodu wzrostu udziału kapitału własnego w pasywach ogółem, głównie z powodu rejestracji podwyższenia kapitału
akcyjnego w związku z emisją akcji serii C Emitenta oraz wypracowanego w I półroczu 2014 roku zysku netto, w którym
uwzględniono wynik na sprzedaży akcji Stopklatka S.A. Na koniec września 2014 roku wskaźnik zadłużenia ogółem
zmniejszył się do poziomu 19,3%, głównie z powodu zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Wskaźnik pokrycia odsetek określający w jakim stopniu zysk operacyjny pokrywa koszty finansowe w latach 2011-2013
zmniejszył się z 23,9 w 2011 r. do 22,6 w 2012 r. i do 16,8 w 2013 r. W I półroczu 2014 r. wskaźnik pokrycia odsetek wzrósł
do poziomu 64,8 głównie z powodu uwzględniania wyniku na sprzedaży akcji Stopklatka S.A. W okresie 9 miesięcy 2014 r.
wskaźnik pokrycia odsetek obniżył się do poziomu 23,0, głównie z powodu wzrostu kosztów finansowych z tytułu różnic
kursowych.
Tabela: Wartość bilansowa kredytów i pożyczek Grupy w latach 2011-2013, na dzień 30.06.2014 r. oraz na dzień
30.09.2014 r. (w tys. zł)

Podmiot finansujący

na dzień
30 września

na dzień
30 czerwca

2014

2014

2013

2012

(niezbadane)

na dzień 31 grudnia
2011

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

2 302

1 371

829

-

-

Bank Zachodni WBK S.A.

-

-

-

183

137

Agora S.A.

-

-

2 503

-

-

463

666

851

-

-

-

-

2 789

-

-

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

SPI International BV Inc.
Oblio International BV
Magnetbank ZRt
Razem

383

249

298

-

-

3 148

2 286

7 270

183

137

Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta.

Tabela: Zestawienie kredytów bankowych wraz z podaniem limitów kredytowych na dzień 30.09.2014 r.
Podmiot
finansujący

Waluta
kredytu

Wielkość
kredytu/limitu

Wartość kredytu na dzień
bilansowy
w walucie

w złotych

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

Zabezpieczenia
weksel in blanco, oświadczenie o

Bank Polska Kasa
Opieki S.A.

PLN

8 000 000,00

-

2 302 073,74

SPI International B.V.
Inc.

EUR

150 000,00

111 595,23

Magnetbank ZRt

HUF

21 250 000,00

17 500 000,00

poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa

WIBOR 1M +3%

2015-06-30

463 010,81

5% p.a.

2014-12-20

brak

382 703,95

2,65% kwartalnie

2018-03-15

hipoteka na nieruchomości

do rachunków bankowych, umowa cesji
wierzytelności

Razem kredyty i
pożyczki w PLN

3 147 788,50

Źródło: Emitent (dane nie w tysiącach).

W dniu 25 czerwca 2014 r. Emitent zawarł Aneks nr 9 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa
Opieki S.A. Przedmiotem aneksu było przedłużenie na kolejny 12 miesięczny okres kredytu w rachunku bieżącym
w wysokości 8 mln zł. Zgodnie z postanowieniami aneksu termin spłaty kredytu upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.
Ponadto Stopklatka S.A. (podmiot powiązany z Emitentem) w dniu 25 lipca 2014 r. spłaciła pożyczkę zaciągniętą wobec
Emitenta w dniu 19 grudnia 2013 r. w kwocie 2 500 tys. zł oraz pożyczkę zaciągniętą wobec Agora S.A. w dniu 19 grudnia
2013 r. w kwocie 2 500 tys. zł, natomiast w dniu 31 lipca 2014 r. spłaciła pożyczkę zaciągniętą wobec Emitenta w dniu 24
kwietnia 2014 r. w kwocie 600 tys. zł.
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Poza powyższym po dniu 30 września 2014 r. do Daty Prospektu nie wystąpiły istotne zmiany w źródłach finansowania
Grupy, w tym Grupa nie zaciągała nowych istotnych zobowiązań odsetkowych oraz nie nastąpiła spłata dotychczasowych
kredytów i pożyczek.

10.2 Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pieniężnych Emitenta
Poniższa tabela przedstawia wartość przepływów środków pieniężnych Grupy w latach 2011-2013, w I półroczu 2014 r.
i w I półroczu 2013 r. oraz w okresie 9 miesięcy 2014 r. i 9 miesięcy 2013 r.
Tabela: Skonsolidowane przepływy pieniężne Emitenta za lata 2011-2013, w I półroczu 2014 r. i w I półroczu 2013 r.
oraz 9 miesięcy 2014 r. i 9 miesięcy 2013 r. (w tys. zł)
za okres 9 miesięcy
zakończony 30 września

za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca

za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia

2014

2013

2014

2013

2013

2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

33 682

24 418

15 978

10 925

27 988

Zysk netto

43 446

12 647

42 320

9 590

18 290

13 463

8 384

Korekty razem

(9 764)

11 771

(26 342)

1 335

9 698

(1 358)

(8 186)

(26 763)

(1 278)

(18 116)

(781)

(9 721)

(6 267)

(20 872)

Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Wydatki
Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej

12 105

198

3 207

103

88

42

1 704

407

1 378

(29 970)

(1 381)

(18 204)

(823)

(11 425)

(6 674)

(22 250)

(5 117)

(13 258)

273

(6 295)

(10 945)

(14 389)

35 505

Wpływy

1 634

950

541

867

3 417

247

37 742

Wydatki

(6 751)

(14 208)

(268)

(7 162)

(14 362)

(14 636)

(2 237)

Zwiększenie netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów

1 802

9 882

(1 865)

3 849

7 321

(8 551)

14 831

Środki pieniężne na początek okresu

14 956

7 112

14 955

7 112

6 929

15 663

833

Różnice kursowe
Środki pieniężne na koniec okresu

15
16 774

2
16 998

13 090

(4)
10 957

(124)
14 127

7 112

15 663

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.

W 2011 r. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy wyniosły 198 tys. zł. Największy dodatni wpływ
miał wypracowany zysk netto 8 384 tys. zł i amortyzacja 3 429 tys. zł, natomiast ujemny wpływ miało zwiększenie stanu
należności z tytułu dostaw i usług -8 688 tys. zł (głównie od Filmbox International Ltd. - 6,7 mln zł). Przepływy środków
pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosły w 2011 r. -20 872 tys. zł, na co wpływ miało przede wszystkim nabycie
rzeczowych aktywów trwałych (głównie sprzętu emisyjnego i post produkcyjnego o wartości 5 442 tys. zł i pozostałego
sprzętu komputerowego -1 182 tys. zł) oraz wartości niematerialnych (głównie, licencje do programów telewizyjnych i filmów
z prawami do emisji na kanałach FilmBox za 8 214 tys. zł, przejęcie jednostki zależnej, oprogramowania do obsługi licencji
filmowych oraz tworzenia ramówek graficznych, oprogramowania montażowe, oprogramowania serwerów, systemy
operacyjne oraz wydatki na produkcję filmów „Od pełni do pełni” - 1 500 tys. zł i „Być jak Kazimierz Dejna” 500 tys. zł).
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w 2011 r. wyniosły 35 505 tys. zł. Największy wpływ miał środki
pozyskane z emisji akcji serii B Emitenta 37 593 tys. zł, natomiast największy ujemny wpływ miała spłata kredytów -1 895
tys. zł.
W 2012 r. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy wyniosły 12 105 tys. zł. Największy dodatni
wpływ miał wypracowany zysk netto w kwocie 13 463 tys. zł oraz amortyzacja 6 438 tys. zł. Największy ujemny wpływ miało
zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług -11 307 tys. zł spowodowane opóźnieniem płatności przez niektórych
kontrahentów Grupy oraz wzrostem wartości przychodów ze sprzedaży. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej Grupy w 2012 r. wyniosły -6 267 tys. zł, a największy wpływ miało nabycie rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych -6 350 tys. zł (głównie zakup urządzeń technicznych m.in. sprzęt emisyjny i post produkcyjny,
sprzęt komputerowy, drukarki, telewizory oraz wydatki na modernizację powierzchni biurowej przy ul. Puławskiej 435A
w Warszawie, a także zakup licencji do programów telewizyjnych i filmów m.in. z prawami do emisji na kanałach FilmBox).
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej w 2012 r. wyniosły -14 389 tys. zł, z czego największy wpływ miały
środki przeznaczone na wypłatę dywidendy -13 859 tys. zł.
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W 2013 r. Grupa zanotowała dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 27 798 tys. zł.
Największy dodatni wpływ miał wypracowany zysk netto w wysokości 18 290 tys. zł oraz zmniejszenie stanu należności
o 15 509 tys. zł wynikające z uregulowania płatności od jednego z kluczowych kontrahentów Grupy. Przepływy środków
pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosły -9 721 tys. zł i związane były głównie z nabyciem licencji filmowych
z prawami do emisji na kanałach FilmBox oraz koncesji na kanał filmowy Stopklatka TV należący do Stopklatka S.A. –
podmiot powiązany z Emitentem. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły -10 945 tys. zł. Dodatni
wpływ miały zaciągnięte kredyty i pożyczki (3 417 tys. zł), natomiast największy ujemny wypływ miała wypłacona dywidenda
(13 821 tys. zł).
W I półroczu 2014 r. Grupa zanotowała dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości
15 978 tys. zł. Największy dodatni wpływ na niniejsze przepływy miał wypracowany zysk netto w wysokości 42 320 tys. zł,
zwiększenie stanu rozliczeń międzyokresowych o 10 896 tys. zł oraz amortyzacja 6 567 tys. zł. Ujemny wpływ miał na tę
część przepływów pieniężnych miał zysk z działalności inwestycyjnej (38 533 tys. zł), związany przede wszystkim ze
zbyciem akcji Stopklatka S.A. oraz zmniejszenie stanu rezerw (8 068 tys. zł). Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej wyniosły 18 116 tys. zł i związane były głównie z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych w kwocie 13 173 tys. zł, m.in. 12 635 tys. zł - licencje o ograniczonym okresie użytkowania w tym licencje
filmowe z prawami do emisji na kanałach marki FilmBox, licencje filmowe z prawami do dalszej dystrybucji; 538 tys. zł rzeczowe aktywa trwałe, na które złożyły się m.in. urządzenia techniczne i maszyny za 414 tys. zł i środki transportu na
kwotę 124 tys. zł (samochód ciężarowy Mercedes Benz – Sprinter D); 4 396 tys. zł – nabycie akcji serii D w Stopklatka S.A.
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły 273 tys. zł.
W okresie 9 miesięcy 2014 r. przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy wyniosły 33 682 tys. zł.
Największy dodatni wpływ na niniejsze przepływy miał wypracowany zysk netto w wysokości 43 446 tys. zł, zwiększenie
stanu rozliczeń międzyokresowych o 11 701 tys. zł oraz amortyzacja 9 952 tys. zł. Ujemny wpływ na tę część przychodów
pieniężnych miał zysk z działalności inwestycyjnej (37 407 tys. zł), związany przede wszystkim ze zbyciem akcji
Stopklatka S.A. oraz zmniejszenie stanu rezerw (8 242 tys. zł). Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
były ujemne i wyniosły -26 763 tys. zł i związane były głównie z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych o wartości 23 939 tys. zł, m.in. licencji o ograniczonym okresie użytkowania w tym licencje filmowe
z prawami do emisji na kanałach Grupy. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły -5 116 tys. zł
i związane były głównie z wypłatą dywidendy w kwocie 6 220 tys. zł.
Analiza płynności finansowej Grupy
W poniższej tabeli przedstawiono wskaźniki płynności finansowej Grupy w okresie objętym historycznymi i śródrocznymi
informacjami finansowymi:
Tabela: Wskaźniki płynności finansowej Grupy w latach 2011-2013, na dzień 30.06.2014 r. oraz na dzień 30.09.2014 r.
na dzień
30 września

na dzień
30 czerwca

na dzień 31 grudnia

2014

2014

2013

2012

2011

(niezbadane)

(niezbadane)

(zbadane)

(zbadane)

(zbadane)

Wskaźnik płynności bieżącej

2,09

1,76

1,32

4,24

6,65

Wskaźnik płynności podwyższonej

2,06

1,72

1,31

4,13

6,57

Wskaźniki sprawności zarządzania (w dniach)

Źródło: Obliczenia własne na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.

Przy ocenie płynności finansowej Grupy wykorzystano następujące wskaźniki:
Wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe;
Wskaźnik płynności podwyższonej – (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe.
Poziom płynności bieżącej Grupy w latach 2011-2013 oraz w I półroczu 2014 r. utrzymywała się na bezpiecznym poziomie
i zmniejszył się z 6,65 na koniec 2011 r. do 1,32 na koniec 2013 r. Zmniejszenie wartości wskaźnika w 2013 roku jest
rezultatem znaczącego zwiększenia stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, kredytów i pożyczek oraz przychodów
przyszłych okresów.
Poziom wskaźnika płynności podwyższonej kształtuje się podobnie jak wskaźnik płynności bieżącej na bezpiecznym
poziomie co potwierdza wysoką płynność finansową Grupy.
Grupa posiada zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiązań. W celu przeciwdziałania zagrożeniu utraty
płynności zawarte zostały z bankami prowadzącymi rachunki bieżące, umowy, w wyniku których Grupa jest w stanie
pozyskać w krótkim terminie środki umożliwiające wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych.
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10.3 Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania
Emitenta
W okresie historycznych informacji finansowych Grupa finansowała swoją działalność przede wszystkim kapitałem własnym,
a także kapitałem obcym, w tym zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
zwiększyły się z 0,2% sumy bilansowej wg stanu na koniec 2011 r. do 5,3% sumy bilansowej na koniec 2013 r.
Zawarta przez Emitenta umowa inwestycyjna z Agora S.A. przewiduje, że po otrzymaniu przez Stopklatka S.A. koncesji na
kanał filmowy strony umowy wspólnie i proporcjonalne dokapitalizują spółkę Stopklatka S.A. poprzez objęcie akcji
w podwyższonym kapitale zakładowym Stopklatka S.A. W opinii Zarządu Emitenta środki finansowe posiadane przez
Emitenta są wystarczające do realizacji opisanego projektu.
Grupa nie wyklucza także inwestycji w atrakcyjny kontent w przypadku pojawienia się satysfakcjonującej oferty. Wówczas,
w zależności od wysokości inwestycji, Grupa rozważy możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania, w tym
zaciągnięcia kredytów lub pożyczek.
Obecnie Grupa nie posiada dodatkowych potrzeb kredytowych.

10.4 Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów
kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub
pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta
Nie występują ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć istotny wpływ na
działalność operacyjną Grupy.

10.5 Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do
zrealizowania zakupów rzeczowych aktywów trwałych i innych głównych
inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające
podjęły już wiążące decyzje
Grupa nie powzięła wiążących zobowiązań co do planowanych nakładów inwestycyjnych w rzeczowe aktywa trwałe.
Grupa nie wyklucza jednak inwestycji w atrakcyjny kontent w przypadku pojawienia się satysfakcjonującej oferty. Wówczas,
w zależności od wysokości inwestycji, Grupa rozważy możliwość wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania.

11 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE
11.1 Badania i rozwój
Emitent nie prowadzi działalności badawczo – rozwojowej.

11.2 Patenty i licencje
Emitent nie posiada patentów.
Emitent posiada szereg licencji, z których korzysta na podstawie stosownych umów.
Opis praw niematerialnych, w tym licencji został zaprezentowany w punkcie 5.2.
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11.3 Znaki towarowe
Emitent posiada 1 zarejestrowany znak towarowy:
- znak towarowy słowno-graficzny „pl KINO POLSKA”, zarejestrowany pod numerem Z-272094 (decyzją z dnia 12 września
2006 r.):

Spółka zależna KPTV Media sp. z o.o. posiada 1 zarejestrowany znak towarowy:
- wspólnotowy znak towarowy słowno-graficzny „PL Kino Polska” zarejestrowany pod numerem 009962441 (decyzją z dnia
1 lutego 2012 r.):

12 INFORMACJE O TENDENCJACH
12.1 Informacje o istotnych tendencjach w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz
kosztach i cenach sprzedaży
Pomiędzy dniem 31.12.2013 r., a Datą Prospektu Emitent nie zidentyfikował istotnych nowych tendencji w zakresie
produkcji, sprzedaży, zapasów, kosztów i cen.

12.2 Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych
elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta
W opinii Emitenta poza tendencjami opisanymi w punkcie 12.1 Części III Prospektu oraz czynnikami ryzyka przedstawionymi
w Części II Prospektu, nie występują żadne istotne tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia,
które mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Grupy do końca bieżącego roku obrotowego.
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13 PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE
13.1 Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera
swoje prognozy
Emitent w dniu 3 lipca 2013 r. raportem bieżącym nr 28/2013 przekazał do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu
prognozy zysku EBITDA Grupy za 2014 rok.
Grupa stosuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej do przygotowania zarówno sprawozdań
finansowych jak i prognoz wyników. Standardy te nie zawierają definicji EBITDA. Grupa definiuje zysk EBITDA jako zysk
z działalności operacyjnej + amortyzacja + odpisy z tytułu trwałej utraty wartości + odsetki otrzymane – zysk ze zbycia
jednostki zależnej – udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności. Porównanie tego wskaźnika
osiąganego przez Grupę z innymi podmiotami powinno nastąpić po uprzednim zapoznaniu się z definicją tego wskaźnika.
Grupa wykorzystuje skorygowaną wartość EBITDA jako podstawową miarę osiąganych wyników, ponieważ umożliwia ona
porównanie sytuacji finansowej Grupy w kolejnych latach w sposób pełniejszy w stosunku do zysku netto, którego wielkość
zależy obok przychodów i kosztów związanych z podstawową działalnością Grupy, również od zdarzeń jednorazowych, np.
wyniku przeprowadzanych transakcji kapitałowych, zmiany w poziomie efektywnej stopy podatkowej, wysokości przychodów
i kosztów finansowych itp., a wartość powyższych wielkości może podlegać znaczącym zmianom w kolejnych latach.
Powyższe czynniki powodują, iż w ocenie Emitenta przedstawienie prognozy skorygowanej wartości EBITDA jest bardziej
miarodajne dla inwestorów niż np. prognozy zysku netto.
Zasady rachunkowości zastosowane przez Grupę do przygotowania prognozy skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy są
spójne z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Grupę oraz zapewniają porównywalność z wynikami lat poprzednich.
Prognoza została przygotowana w związku z planowaną transakcją przejęcia na własność przez Grupę siedmiu kanałów
filmowych marki FilmBox (FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox HD, FilmBox Extra 1, FilmBox Plus, FilmBox
Action HD) oraz wszelkich działań związanych z produkcją i dystrybucję tych kanałów na rynku Europy ŚrodkowoWschodniej i na całym świecie (o niniejszym zamiarze Emitent informował Raportem bieżącym nr 24/2013).
Zarząd Emitenta opiera prognozę zysku EBITDA Grupy za 2014 rok na podstawie następujących głównych założeń:


założenia do prognozy zależne od Emitenta:
o



przejęcie na własność przez Emitenta kanałów marki FilmBox do końca 2013 roku,

złożenia do prognozy niezależne od Emitenta:
o

utrzymanie się rynku reklamy na obecnym poziomie (brak istotnych spadków przekraczających 5%
wartości rynku reklamy w stosunku do 2013 r.),

o

utrzymanie wysokości przychodów od operatorów kablowych i satelitarnych na poziomie z 2013 roku.

Założenie dotyczące przejęcia na własność przez Emitenta kanałów marki FilmBox do końca 2013 roku zostało
zrealizowane w listopadzie 2013 r., gdy Grupa sfinalizowała transakcję nabycia 100% udziałów w spółce Filmbox
International Ltd., będącej właścicielem koncesji na kanały filmowe marki FilmBox.
Emitent w dniu 15 maja 2014 r. raportem bieżącym nr 19/2014 poinformował o zmianie prognozy skonsolidowanego zysku
EBITDA Grupy za 2014 rok przedstawionej w raporcie bieżącym Emitenta nr 28/2013.
Prognoza skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy po korekcie wynosi 42 mln zł.
Obniżenie prognozy zysku EBITDA za rok 2014 jest w głównej mierze następstwem fuzji nc+ i związanego z nią odpływu
części abonentów nowopowstałej platformy, co wpłynęło na zmniejszenie przychodów Grupy pozyskiwanych od tego
kontrahenta o około 35%. Ponadto w Czechach, w związku ze znaczącą konkurencją ze strony kanałów telewizyjnych
rozpowszechnianych w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej, przychody z emisji kanałów filmowych marki FilmBox
są na niższym poziomie niż prognozowano.
Ocena możliwości realizacji niniejszej prognozy będzie dokonywana w cyklach kwartalnych. W raportach okresowych
przedstawiane zostanie stanowisko Zarządu Emitenta odnoście możliwości zrealizowania tejże prognozy w świetle wyników
za poszczególne kwartały 2014 roku. Potencjalne zmiany przekraczające o co najmniej 10% wartości estymowanego
skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy za 2014 rok będą przekazywane do publicznej wiadomości w postaci raportu
bieżącego.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 r. Zarząd Emitenta
podtrzymał prognozę skonsolidowanego zysku EBITDA Grupy za 2014 rok.
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13.2 Raport niezależnego biegłego rewidenta
sporządzenia prognoz finansowych

82

na

temat

prawidłowości

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

Część III. Dokument Rejestracyjny

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

83

Część III. Dokument Rejestracyjny

84

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

Część III. Dokument Rejestracyjny

13.3 Prognoza wybranych danych finansowych Grupy
Emitent szacuje, iż zysk EBITDA Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 rok wyniesie 42 mln zł.

13.4 Oświadczenie na temat aktualności innych opublikowanych prognoz
wyników danych finansowych
Poza prognozą wyników danych finansowych przekazaną przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 3 lipca 2013 r..
raportem bieżącym nr 28/2013 zmienioną w dniu 15 maja 2014 r. raportem bieżącym nr 19/2014, która została
zamieszczona w punkcie 13.3 Części III Prospektu, Emitent nie publikował innych prognoz wyników danych finansowych.

14 ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY
ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA

14.1 Informacje o osobach wchodzących w skład organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych oraz o osobach zarządzających wyższego
szczebla mających znaczenie dla zarządzania Spółką
14.1.1 Zarząd
Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd.
W skład Zarządu wchodzą:


Bogusław Jan Kisielewski – Prezes zarządu



Berk Uziyel – Członek zarządu

Miejscem wykonywania obowiązków Zarządu jest główne miejsce wykonywania działalności Emitenta tj. ul. Puławska 435A,
Warszawa.
Bogusław Kisielewski
Lat 47, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, na Wydziale Ekonomii. Pan Bogusław Kisielewski nie prowadzi
podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta za wyjątkiem pełnienia funkcji
zarządczych w następujących podmiotach: Stopklatka S.A., Kino Polska Program Sp. z o.o., Kino Polska Program TV
Sp. z o.o. oraz TV Okazje Sp. z o.o.
Przebieg kariery zawodowej:
2007 – obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska TV sp. z o.o.) - Prezes Zarządu (wcześniej Członek
Zarządu/Dyrektor Generalny)
2006 – 2010 ESDOR Bogusław Kisielewski – jednoosobowa działalność gospodarcza
2006 – 2007 Pellet Art. Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy
2005 – 2014 Dores Sp. z o.o. – Członek Zarządu (od 2013 Dores Sp. z o.o. w likwidacji – Likwidator)
2000 – 2005 ZPO Modena S.A. (po zmianie nazwy: Kraszewskiego 21 S.A.) – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
i Finansowy
1998 – 2000 Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansowy
1995 – 1998 BMJ Management Sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
1995 Regionalny Dom Maklerski Polonia S.A. – Makler
Pan Bogusław Kisielewski pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub
nadzorczych w następujących spółkach i podmiotach:
2014 – obecnie Kino Polska Program TV Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
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2014 – obecnie TV Okazje Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2013 – obecnie Stopklatka S.A. – Prezes Zarządu
2012 – obecnie Kino Polska Program Sp. z o.o. - Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu)
2012 – 2013 Modafine sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2012 – 2013 KPTV Media sp. z o.o. – Członek Zarządu
2011 – obecnie Fundacja Kino Polska – Prezes Zarządu (wcześniej Wiceprezes Zarządu)
2010 – 2013 Stopklatka S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007 – obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu)
2005 – 2014 Dores Sp. z o.o. – Członek Zarządu (od 2013 Dores Sp. z o.o. w likwidacji – Likwidator)
Oprócz wyżej wskazanych pan Bogusław Kisielewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.
Pan Bogusław Kisielewski jest lub był w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek
osobowych i kapitałowych:
2013 – obecnie Stopklatka S.A.
2013 – Telford Investments Sp. z o.o. SKA
2013 – Telford Investments Sp. z o.o. Sp. j.
2013 – 2014 Telford Investments Sp. z o.o.
2010 – obecnie Kino Polska TV S.A.
2005 – 2014 Dores Sp. z o.o.
Oprócz wyżej wskazanych pan Bogusław Kisielewski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem
w spółkach kapitałowych lub osobowych poza faktem bycia akcjonariuszem w spółkach akcyjnych, w których pan Bogusław
Kisielewski posiada lub posiadał poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Według złożonego oświadczenia pan Bogusław Kisielewski (i) nie posiada jakichkolwiek powiązań rodzinnych z żadnym
członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich
pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego
szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, (iv) nie był
podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych), (v) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Pan Bogusław Kisielewski od 30.08.2013 r. do dnia 20.05.2014 r.
pełnił funkcję likwidatora w spółce Dores sp. z o.o. w likwidacji. Likwidacja prowadzona była z uwagi na zakończenie
prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę.
Berk Uziyel
Lat 35, w 1997 roku ukończył The Koc Shool w Stambule, a w roku 2001 – studia na Wydziale Administracji
i Przedsiębiorczości w Biznesie w Babson College w Bostonie. Pan Berk Uziyel nie prowadzi podstawowej działalności poza
Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta za wyjątkiem pełnienia funkcji menażerskich w następujących
podmiotach: SPI Internationa B.V.I., SPI International N.V., Filmbox International LTD., MediaBox Broadcasting LTD.
Przebieg kariery zawodowej:
2014 – obecnie Kino Polska TV S.A. – Członek Zarządu
2013 – obecnie Mediabox Broadcasting International LTD. – Dyrektor Zarządzający
2012 – obecnie FILMBOX International LTD. – Dyrektor Zarządzający
2012 – obecnie SPI International N.V. – Dyrektor Zarządzający
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2011 – obecnie SPI International B.V.I. – Dyrektor Zarządzający
2008 – obecnie Efas – Dyrektor Operacyjny
2006 – 2008 Efas – Dyrektor Sprzedaży
2002 – 2004 Efas – Manager ds. Sprzedaży i Marketingu
Pan Berk Uziyel pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych w
następujących spółkach:
2013 – obecnie Mediabox Broadcasting International LTD. – Dyrektor Zarządzający
2012 – obecnie FILMBOX International LTD. – Dyrektor Zarządzający
2012 – obecnie SPI International N.V. – Dyrektor Zarządzający
2011 – obecnie SPI International B.V.I. – Dyrektor Zarządzający
Oprócz wyżej wskazanych pan Berk Uziyel nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.
Pan Berk Uziyel jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i kapitałowych:
2006 – obecnie – Eftas
Oprócz wyżej wskazanych pan Berk Uziyel nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach
kapitałowych lub osobowych.
Według złożonego oświadczenia pan Berk Uziyel (i) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (ii) w ciągu ostatnich
pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego
szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
(iii) nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych), (iv) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Pan Berk Uziyel jest siostrzeńcem członka Rady Nadzorczej
Emitenta pana Loniego Farhi oraz jest synem pani Hildy Uziyel – podmiotu pośrednio dominującego względem Emitenta.
Poza wskazanymi powyżej pan Berk Uziyel nie posiada innych powiązań rodzinnych z członkami Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Emitenta.

14.1.2 Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Emitenta
Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza.
Na Datę Prospektu w skład rady nadzorczej wchodzą:


Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej



Stacey Sobel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Berrin Avcilar – Członek Rady Nadzorczej



Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej



Piotr Reisch – Członek Rady Nadzorczej



Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej



Leszek Stypułkowski – Członek Rady Nadzorczej

Loni Farhi
Lat 57, Członek British Academy of Film and Television Arts-East Coast. Od wielu lat pracuje w branży filmowej. Pan Loni
Farhi nie prowadzi podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, za wyjątkiem
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SPI International INC.
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Przebieg kariery zawodowej
1990 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Prezes Zarządu
1989 – 1991 SPI INC. – założyciel, CEO
1987 – 1989 Ans International - Managing Partner
1978 – 1985 Eskimo Yunleri A.S.


1978-1980 - Sales Manager



1980- 1983 - Production Manager



1983-1985 - General Manager

Pan Loni Farhi pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych
w następujących spółkach:
2010 – 2011 SPI International B.V.I. (poprzednia nazwa SPI UK Ltd.) – Członek Zarządu
2009 – 2010 Filmbox International Ltd. (poprzednia nazwa SPI TV Ltd.) – Członek Zarządu
1990 – obecnie SPI International INC. – Prezes Zarządu
Oprócz wyżej wskazanych pan Loni Farhi nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.
Pan Loni Farhi jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i kapitałowych:
2009 – obecnie – SPI International B.V.I. (poprzednia nazwa SPI UK Ltd.)
1990 – obecnie – SPI International INC.
Oprócz wyżej wskazanych pan Loni Farhi nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach
kapitałowych lub osobowych.
Według złożonego oświadczenia pan Loni Farhi (i) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (ii) w ciągu ostatnich pięciu
lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego
szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
(iii) nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych), (iv) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Pan Loni Farhi jest spokrewniony z członkiem Zarządu panem
Berkiem Uziyel, który jest jego siostrzeńcem oraz jest bratem pani Hildy Uziyel – podmiotu pośrednio dominującego
względem Emitenta. Poza wskazanym powyżej pan Loni Farhi nie posiada innych powiązań rodzinnych z członkami Zarządu
oraz Rady Nadzorczej Emitenta.
Stacey Sobel
Lat 54, w roku 1980 uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie w Bostonie na Wydziale Sztuki. Od 28 lat pracuje w branży
filmowej. Pani Stacey Sobel nie prowadzi podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta za wyjątkiem zasiadania w zarządzie SPI International INC.
Przebieg kariery zawodowej
1989 – obecnie SPI International INC., Nowy Jork – Wiceprezes Zarządu
1980 – 1988 Cannon Films INC., Los Angeles


1980-1981 - Account Executive Domestic Sales



1982 -1988 - AVP International Sales

Pani Stacey Sobel pełni obecnie oraz pełniła w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub
nadzorczych w następujących spółkach:
1989 – obecnie SPI International INC. - Wiceprezes Zarządu
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Oprócz wyżej wskazanych pani Stacey Sobel nie była w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.
Pani Stacey Sobel nie była w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub
osobowych.
Według złożonego oświadczenia pani Stacey Sobel (i) nie posiada jakichkolwiek powiązań rodzinnych z żadnym członkiem
Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, (ii) nie została skazana za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat
nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego
szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
(iv) nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w
tym uznanych organizacji zawodowych), (v) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.
Berrin Avcilar
Lat 51, w 1986 roku uzyskała dyplom magistra finansów na Uniwersytecie Bosphorus. Posiada wieloletnie doświadczenie
w sektorze mediów, w przemyśle turystycznym oraz w bankowości. Pani Berrin Avcilar nie prowadzi podstawowej
działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta za wyjątkiem pełnienia funkcji Dyrektora
Finansowego SPI International INC.
Przebieg kariery zawodowej:
2009 – obecnie SPI International, Inc. – Dyrektor Finansowy
2006 – 2007 Pegasus Airlines – Dyrektor działu finansowego i podatkowego
2005 – 2006 Kale Industrial Holding, Inc. – Dyrektor Finansowy
2003 – 2005 Yapi Kredi Bank - Dyrektor Finansowy
2000 – 2004 Yapi Kredi Leasing, Inc. – Członek zarządu
2000 – 2003 Yapi Kredi Leasing, Inc. – CEO (Chief executive officer)
1999 – 2000 Enternasyonal Tourism Investment Co. – Dyrektor Finansowy
1996 – 1997 Yapi Kredi Bank – Kontroler Finansowy
1995 – 1996 Enternasyonal Tourism Investment Co. – Dyrektor Finansowy
1985 – 1995 Ernst & Young – Manager ds. Audytu
Pani Berrin Avcilar nie była w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych poza Emitentem.
Pani Berrin Avcilar nie była w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach kapitałowych lub
osobowych.
Według złożonego oświadczenia pani Berrin Avcilar (i) nie posiada jakichkolwiek powiązań rodzinnych z żadnym członkiem
Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, (ii) nie została skazana za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat
nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego
szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
(iv) nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych
(w tym uznanych organizacji zawodowych), (v) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.
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Piotr Orłowski
Lat 37, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2001 uzyskał
tytuł magistra prawa. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Od roku 2006 radca
prawny oraz partner w Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska. Pan Piotr Orłowski nie prowadzi
podstawowej działalności poza Emitentem, która miała by istotne znaczenie dla Emitenta poza zasiadaniem w radzie
nadzorczej Stopklatka S.A. (podmiotu powiązanego w stosunku do Emitenta).
Przebieg kariery zawodowej
2006 – obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
2006 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Remedis S.A.
Pan Piotr Orłowski pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych
w następujących spółkach:
2011 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
2007 – obecnie Komplementariusz spółki P. Orłowski Kancelaria Radcy Prawnego Sp. K.
2006 – obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
2006 – obecnie Członek Rady Nadzorczej spółki Remedis S.A.
Oprócz wyżej wskazanych Pan Piotr Orłowski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.
Pan Piotr Orłowski jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i kapitałowych:
2011 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.
2007 – obecnie Komplementariusz spółki P. Orłowski Kancelaria Radcy Prawnego Sp. K.
2006 – obecnie Partner w spółce Orłowski Matwijcio Kancelaria Radców Prawnych Sp. P.
Oprócz wyżej wskazanych Pan Piotr Orłowski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem
w spółkach kapitałowych lub osobowych
Według złożonego oświadczenia pan Piotr Orłowski (i) nie posiada jakichkolwiek powiązań rodzinnych z żadnym członkiem
Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat nie
pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla
w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, (iv) nie był
podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych
organizacji zawodowych), (v) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.
Leszek Maurycy Stypułkowski
Lat 36, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, magister nauk ekonomicznych na kierunku „Zarządzanie
i Marketing”. Studiował również prawo na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz – w ramach
stypendium – marketing międzynarodowy na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). Pan Leszek Stypułkowski nie prowadzi
podstawowej działalności poza Emitentem, która miała by istotne znaczenie dla Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej
Jako specjalista w zakresie sprzedaży i marketingu w ponad 10 letniej karierze zawodowej Pan Leszek Stypułowski
zajmował najwyższe stanowiska kierownicze, w tym w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Pełnił funkcję Prezesa
Zarządu jednej ze spółek notowanych na GPW, zasiada w radach nadzorczych notowanych na GPW. Specjalizuje się
również w złożonych restrukturyzacjach oraz w projektowaniu i wdrażaniu krótkookresowych strategii rozwoju, które mają
przynieść natychmiastowe rezultaty. Jako tzw. Interim Manager realizuje kompleksowe projekty restrukturyzacyjne.
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Od stycznia 2011 Pan Leszek Stypułkowski zasiada – z ramienia Index Copernicus – w Grupie Sterującej projektu
„Stworzenie Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on” realizowanego w Partnerstwie kierowanym przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest jednym z głównych architektów Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego,
rozwiązania procesowego i informatycznego stworzonego i wdrożonego w ramach projektu POL-on – za pomocą którego
MNiSW przeprowadziło ewaluację polskich jednostek naukowych za lata 2009-2012.
Pan Leszek Stypułkowski uczestniczy w międzynarodowych projektach badawczych realizowanych przez IRI – Institute for
Regulatory Innovation – na Central European University założonym przez George’a Sorosa w Budapeszcie (IRI), gdzie pełni
funkcję Senior Researcher. IRI zajmuje się prowadzeniem badań mających na celu opracowywanie innowacyjnych
rozwiązań z zakresu polityki społecznej w krajach tzw. EU-11.
Pan Leszek Stypułkowski pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub
nadzorczych w następujących spółkach:
2011 – obecnie Index Copernicus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2011 – 2012 Umbrella Science sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2010 – 2011 Aurismed S.A. – Prezes Zarządu
2010 – Proryb sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2007 – 2010 Wilbo S.A. – Prezes Zarządu
2008 – 2010 Alumast S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2008 – 2010 Nicolas Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2010 – 2013 IDH S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Oprócz wyżej wskazanych Pan Leszek Stypułkowski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.
Pan Leszek Stypułkowski jest wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i kapitałowych:
2011 – obecnie Index Copernicus sp. z o.o.,
Oprócz wyżej wskazanej Pan Leszek Stypułkowski był w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem w spółce kapitałowej:
2010 – 2011 Aurismed S.A.
Dodatkowo Pan Leszek Stypułkowski – w ramach inwestycji giełdowych – jest lub był akcjonariuszem w publicznych
spółkach akcyjnych, w których posiada lub posiadał poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Pan Leszek Stypułkowski nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub
zarządzających wyższego szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub są kierowane przez
zarząd komisaryczny, za wyjątkiem spółek, które znalazły się w upadłości opisanych poniżej:
(1) Wilbo S.A. Jako prezes zarządu Wilbo S.A. przez całą kadencję (2007-2010) Leszek Stypułkowski przeprowadził
restrukturyzację Wilbo SA, podmiotu borykającego się z licznymi problemami, w tym finansowymi. W trakcie
trwania kadencji Pana Leszka Stypułkowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Wilbo SA odnotowało znacząca
poprawę wyników – w tym szczególności wypracowało zysk netto w każdym z kolejnych trzech lat. Również
w 2009 roku, który był rokiem kryzysu walutowego. Pan Leszek Stypułkowski nie zdecydował się kandydować na
kolejną kadencję z powodów osobistych. Jego kadencja zakończyła się w 26 czerwca 2010 roku. 20 lipca 2012
roku zarząd Wilbo S.A. wystąpił z wnioskiem o upadłość układową, która jest obecnie realizowana.
(2) Alumast S.A. Pan Leszek Stypułkowski został zaproszony do Rady Nadzorczej jaki przedstawiciel
mniejszościowego udziałowca – inwestora kapitałowego. Spółka była w upadłości układowej od października 2009
roku. Postępowanie upadłościowe zostało umorzone dnia 28.07.2011, a spółka Alumast S.A. nadal funkcjonuje
i jest notowana na rynku New Connect. Pan Leszek Stypułkowski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej
Alumast S.A. w latach 2007-2010.
Pan Leszek Stypułkowski nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub
regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych, nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
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prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat. Według złożonego oświadczenia Pan Leszek
Stypułkowski nie posiada jakichkolwiek powiązań rodzinnych z żadnym członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta
i nie został skazany za przestępstwo oszustwa.
Krzysztof Rudnik
Lat 38, w roku 2000 uzyskał tytuł magistra Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dodatkowo,
w ramach programu CEMS, studiował na NHH w Bergen (Norwegia). W roku 2006 uzyskał tytuł amerykańskiego doradcy
inwestycyjnego CFA. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie
sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych Total FIZ. Pan Krzysztof Rudnik nie prowadzi
podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej
2013 – obecnie nadzór właścicielski w spółkach portfelowych Total FIZ
2005 – 2013 Deloitte Advisory, Wice-Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego
2004 – 2005 Ernst & Young, Senior w Dziale Doradztwa Finansowego
2000 – 2004 BRE Corporate Finance S.A. – Senior
Pan Krzysztof Rudnik pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych
w następujących spółkach:
2013 – obecnie Braster S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2013 – obecnie PZ Cormay S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2013 – obecnie Biomed Lublin WSiSz S.A. – Członek Rady Nadzorczej
W ciągu ostatnich pięciu lat pan Krzysztof Rudnik, nie był ani nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych innych Spółek niż wymienione powyżej.
Pan Krzysztof Rudnik w ramach inwestycji giełdowych – jest lub był akcjonariuszem w publicznych spółkach akcyjnych,
w których posiada lub posiadał poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Według złożonego oświadczenia pan Krzysztof Rudnik (i) nie posiada jakichkolwiek powiązań rodzinnych z żadnym
członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich
pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego
szczebla w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
(iv) nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych), (v) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.
Piotr Adam Reisch
Lat 48, studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła
Główna Handlowa). W roku 1992 uzyskał tytuł BBA Ekonomia i Finanse (Bachelor of Bussines Administration) na City
University of New York, Baruch College, a w roku 1995 na tym samym uniwersytecie tytuł MBA Ekonomia i Inwestycje.
Producent i koproducent wielu filmów fabularnych i dokumentalnych. W latach 2007-2014 sprawował funkcję Prezesa
Zarządu Kino Polska TV S.A. Pan Piotr Reisch nie prowadzi podstawowej działalności poza Emitentem, która miałaby
istotne znaczenie dla Emitenta za wyjątkiem działalności w ramach SPInka Film Studio Sp. z o.o. i zasiadania w radzie
nadzorczej Stopklatka S.A. (podmiotu powiązanego w stosunku do Emitenta).
Przebieg kariery zawodowej:
2013 – obecnie Spinka Distribution Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (wcześniej Sandelia Investments sp. z o.o.)
2012 – 2014 Kino Polska Program Sp. z o.o. (komplementariusz spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA) – Prezes
Zarządu
2011 – 2014 Fundacja Kino Polska – Prezes Zarządu
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2010 – obecnie Stopklatka S.A. – od 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej (wcześniej Członek Rady Nadzorczej)
2010 – 2013 SPI Hungary Ltd. – Dyrektor Zarządzający
2010 – 2014 Help Film Slovakia s.r.o. – Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu
2010 – 2014 Help Film Czechy s.r.o. – Dyrektor Zarządzający/Członek Zarządu
2007 – 2014 Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska Sp. z o.o.) – Prezes Zarządu
2007 – 2013 SPInka Film Studio Sp. z o.o. (wcześniej: SPI Film Studio Sp. o.o.) – Prezes Zarządu
2006 – 2008 Guris Bois Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2005 – obecnie Fundacja Przyjaciele Misia – Prezes Zarządu
2004 – obecnie Wytwórnia Pozytywna – Producent, właściciel
2002 – 2008 Luna sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2001 – obecnie Producent i koproducent filmów fabularnych i dokumentalnych
1999 – 2013 SPI International Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1997 – 1998 New Films International Nowy Jork , USA – Dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej
1994 – 1997 Super Express Nowy Jork, USA – Redaktor Naczelny, Szef działu amerykańskiego

Pan Piotr Reisch pełni obecnie oraz pełnił w ciągu ostatnich pięciu lat funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych
w następujących spółkach:
2013 – obecnie Spinka Distribution Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (wcześniej Sandelia Investments sp. z o.o.)
2012 – 2013 Voweb Poland Sp. z o.o. w likwidacji – Likwidator
2012 – 2013 KPTV Media Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2012 – obecnie Adrenaline Motorsport sp. z o.o. – Członek Zarządu
2010 – 2014 Help Film Slovakia s.r.o. – Prezes Zarządu
2010 – 2014 Help Film Czechy s.r.o. – Prezes Zarządu
2010 – 2013 SPI International Magyarorszag, Kft. (SPI Hungary Ltd.) – Dyrektor Zarządzający
2010 – obecnie Stopklatka S.A. – od 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej (wcześniej Członek Rady Nadzorczej)
2008 – 2009 Władcy Gadżetów Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2007 – 2013 SPINKA Film Studio Sp. z o.o. (wcześniej: SPI Film Studio sp. o.o.) – Prezes Zarządu
2001 – 2009 SPI VIDEO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – Prezes Zarządu
1999 – 2013 SPI International Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Oprócz wyżej wskazanych Pan Piotr Reisch nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych.

Pan Piotr Reisch jest lub był w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem (akcjonariuszem) następujących spółek osobowych i
kapitałowych:
2013 – obecnie Spinka Distribution Sp. z o.o. (wcześniej Sandelia Investments sp. z o.o.)
2013 – Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA
2013 – Sandelia Investments Sp. z o.o. Sp. J.
2014 – obecnie Telford Investments Sp. z o.o.
2013 – obecnie Stopklatka S.A.
2011 – obecnie Adrenaline Motorsport sp. z o.o.
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2008 – 2009 Władcy Gadżetów Sp. z o.o.
2007 – obecnie Kino Polska TV S.A. (wcześniej Kino Polska TV Sp. z o.o.)
2002 – 2012 SPI International Polska Sp. z o.o.
2002 – obecnie SPINKA Film Studio sp. z o.o.
Oprócz wyżej wskazanych Pan Piotr Reisch nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem w spółkach
kapitałowych lub osobowych poza faktem bycia akcjonariuszem w spółkach akcyjnych, w których pan Piotr Reisch posiada
lub posiadał poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Reisch: (i) nie posiada jakichkolwiek powiązań rodzinnych z żadnym członkiem
Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, (ii) nie został skazany za przestępstwo oszustwa, (iii) w ciągu ostatnich pięciu lat nie
pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących lub zarządzających wyższego szczebla w
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny, z wyjątkiem
spółki SPI Video sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (data ogłoszenia upadłości: 23 października 2009 r.) oraz Luna Sp. z
o.o. w upadłości (data ogłoszenia upadłości: 23 września 2008 r.). Przyczyną upadłości SPI Video sp. z o.o. w upadłości
układowej było wypowiedzenie umów licencyjnych przez licencjodawcę zagranicznego co stanowiło podstawę działalności
spółki. Ogłoszenie upadłości Luna sp. z o.o. spowodowane było nieprzedłużeniem umowy dzierżawy budynku na cele kina,
w związku z innymi planami wynajmującego co do zagospodarowania budynku w którym znajdowało się Kino Luna, (iv) nie
był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym
uznanych organizacji zawodowych), za wyjątkiem postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w Piasecznie
w sprawie z art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) ze zm.) o samowolę
budowlaną. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, (v) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek
organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat.

14.1.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla
Emitent nie posiada osób zarządzających wyższego szczebla. Według Emitenta nie występują osoby zarządzające
wyższego szczebla poza członkami zarządu, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i
doświadczenie do zarządzania swoją działalnością

14.2 Informacje dotyczące konfliktu interesów w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego
szczebla
14.2.1 Konflikt interesów
Według wiedzy Emitenta wśród członków Zarządu nie występują potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami
wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, za wyjątkiem działalności na rzecz innych podmiotów
z Grupy. Potencjalny konflikt interesów występuje pomiędzy działalnością produkcyjną członka Rady Nadzorczej pana Piotra
Reisch w ramach SPINKA Film Studio Sp. z o.o. a działalnością Emitenta. SPINKA Film Studio Sp. z o.o., którego
wspólnikiem jest pan Piotr Reisch, prowadzi działalność produkcyjną programów i filmów – która to działalność może
konkurować z działalnością produkcyjną Emitenta.
Potencjalny konflikt interesów może również wystąpić z uwagi na fakt, iż członek Zarządu Emitenta pan Berk Uziyel jest
synem pani Hildy Uziyel – podmiotu pośrednio dominującego względem Emitenta. Istnieje ryzyko, iż powiązania osobowe
mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez członka Zarządu. Pan Berk Uziyel jest również siostrzeńcem
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta pana Loniego Farhi, co może wpływać na sposób wykonywania czynności
nadzorczych nad działalnością Zarządu. Dodatkowo należy wskazać, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Loni Farhi
jest bratem pani Hildy Uziyel – podmiotu pośrednio dominującego względem Emitenta co może mieć również wpływ na
sposób wykonywania czynności nadzorczych nad Emitentem.

94

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

Część III. Dokument Rejestracyjny

14.2.2 Umowy zawarte odnośnie powołania organów
Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub
innymi osobami, na mocy których członkowie zarządu i rady nadzorczej zostaliby powołani na swoje stanowiska.

14.2.3 Uzgodnione ograniczenia w zakresie zbywania akcji Emitenta
Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją żadne ograniczenia uzgodnione przez członków organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nich akcji Emitenta.

15 WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW
ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA

15.1 Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub
odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne
świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki lub jej podmiotów
zależnych
15.1.1 Członkowie Zarządu
Wynagrodzenie członków Zarządu uzyskane od Emitenta w 2013 roku kształtowało się w następujących sposób (dane
w PLN):
Wynagrodzenia
członków Zarządu

Z tytułu
powołania

Z tytułu umowy
o pracę

Z tytułu
premii, nagród,

Działalność
gospodarcza

Piotr Reisch

506 320,00

0,00

0,00

0,00

Bogusław Kisielewski

517 799,00

33 495,69

431 574,00

0,00

Źródło: Emitent

Wynagrodzenie członków Zarządu uzyskane od spółek zależnych od Emitenta oraz od Stopklatka S.A. w 2013 roku
kształtowało się w następujący sposób (dane w PLN):
Kino Polska Program spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Piotr Reisch
Bogusław Kisielewski

Z tytułu
powołania
41 741,00
43 488,00

Z tytułu umowy
o pracę
0,00
0,00

Z tytułu
premii, nagród,
0,00
0,00

Działalność
gospodarcza
0,00
0,00

Źródło: Emitent

KPTV Media spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

Z tytułu
powołania

Z tytułu umowy
o pracę

Z tytułu
premii, nagród,

Działalność
gospodarcza

Piotr Reisch

0,00

30 417,42

0,00

0,00

Bogusław Kisielewski

0,00

0,00

0,00

0,00

Źródło: Emitent

Stopklatka S.A.
Piotr Reisch
Bogusław Kisielewski

Z tytułu
powołania

Z tytułu umowy
o pracę

Z tytułu
premii, nagród,

Działalność
gospodarcza

0,00

0,00

0,00

0,00

45 632,00

0,00

0,00

0,00

Źródło: Emitent

Wysokość wypłaconych na rzecz członków Zarządu świadczeń w naturze w roku 2013 (dane w PLN) ujętych już
w wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę.
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Nazwa spółki
Piotr Reisch

Rodzaj świadczeń w
naturze

Wysokość świadczeń

KPTV Media Sp. z o.o.

Pakiet medyczny

2 111,00

Emitent

Pakiet medyczny

3 109,88

Bogusław Kisielewski
Źródło: Emitent

Członkowie Zarządu nie otrzymywali innego niż wskazane powyżej wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub
odroczonych) oraz nie zostały im przyznane przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczenia w naturze za usługi
świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta lub jego podmiotów zależnych.

15.1.2 Członkowie Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uzyskane od Emitenta w 2013 roku kształtowało się w następujący sposób
(dane w PLN):
Z tytułu
powołania
Piotr Orłowski
Pozostali
członkowie
Nadzorczej

Z tytułu umowy
o pracę

Z tytułu
premii, nagród,

Działalność
gospodarcza

21 995,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rady

Źródło: Emitent

Członkowie Rady Nadzorczej w roku 2013 nie uzyskali jakiegokolwiek wynagrodzenia od spółek zależnych od Emitenta i od
Stopklatka S.A.
Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali innego niż wskazane powyżej wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych
lub odroczonych) oraz nie zostały im przyznane przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczenia w naturze za usługi
świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta lub jego podmiotów zależnych.

15.2 Kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty
zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia
Emitent lub jego podmioty zależne nie posiadają wydzielonych i zgromadzonych kwot na świadczenia rentowe, emerytalne
lub podobne im świadczenia.

16 PRAKTYKI

ORGANU
I NADZORUJĄCEGO

ADMINISTRACYJNEGO,

ZARZĄDZAJĄCEGO

16.1 Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorujących sprawowali swoje funkcje
Zarząd
Zgodnie z §12 Statutu Emitenta kadencja członków zarządu trwa 3 lata. W dniu 10 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza
Emitenta powołała pana Bogusława Kisielewskiego na Członka Zarządu na kolejną 3 letnia kadencję. Powołanie pana
Bogusława Kisielewskiego nastąpiło rok przed upływem dotychczasowej kadencji. W dniu 28 marca 2014 r. zgodnie z
uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta, dokonano zmiany funkcji pana Bogusława Kisielewskiego, z Członka Zarządu na
Prezesa Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta, postanowiła z dniem 28 marca 2014 r. powołać Pana Berka Uziyel
na Członka Zarządu Spółki na 3-letnią kadencję.
Mandaty członków Zarządu Emitenta wygasną zgodnie z art. 369 § 4 KSH na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.
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Rada Nadzorcza
Zgodnie z §15 Statutu Emitenta kadencja członków rady nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady
Nadzorczej wygasły po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok
2013, tj. w dniu 30 czerwca 2014 r., po czym tego samego dnia Walne Zgromadzenie powołało dotychczasowych członków
Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2014 r. zaś upłynie z dniem 30 czerwca
2017 r. Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016. W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujący osoby:
Loni Farhi
Stacey Sobel
Piotr Orłowski
Krzysztof Rudnik
Leszek Stypułkowski
Piotr Reisch
Berrin Avcilar
Kryterium niezależności, o którym mowa w punkcie III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW spełniają następujący
członkowie Rady Nadzorczej Emitenta:
Piotr Orłowski
Leszek Stypułkowski.

16.2 Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub
którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy
Prezesowi Zarządu panu Bogusławowi Kisielewskiemu z tytułu odwołania z Zarządu Emitenta przysługuje odprawa
określona w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 1 listopada 2010 r. w wysokości 360.000 zł netto. Członkowi Zarządu panu
Berkowi Uziyel z tytułu odwołania z Zarządu Emitenta przysługuje odprawa określona w uchwale Rady Nadzorczej z dnia
28 marca 2014 r. w wysokości 120.000 zł. Nie istnieją umowy określające świadczenia wypłacane członkom Zarządu z tytułu
rozwiązania umów/odwołania z zarządu spółek zależnych.
Brak jest jakichkolwiek umów określających świadczenia wypłacane na rzecz członków rady nadzorczej w chwili rozwiązania
stosunku pracy lub odwołania z rady nadzorczej Emitenta.

16.3 Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta
Komitet Audytu Emitenta jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, pełniącym funkcje doradcze. Komitet Audytu Emitenta
składa się z trzech członków. Członków Komitetu Audytu powołuje i odwołuje w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza spośród
swego grona. W skład Komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek spełniający warunek niezależności
w rozumieniu art. 56 ust. 3 pkt 1, 3, 5 Ustawy o biegłych rewidentach i posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości
lub rewizji finansowej.
Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej
i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi
rewidentami. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy: 1) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie
monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki oraz czynności rewizji finansowej, 2) sprawowanie czynności
nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
3) sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych.
W skład komitetu ds. audytu wchodzą następujące osoby:
Piotr Orłowski
Berrin Avcilar
Krzysztof Rudnik
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Emitent wskazuje, iż osobą spełniającą kryteria z art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach jest pan Piotr Orłowski.
U Emitenta nie działa komisja ds. wynagrodzeń.

16.4 Zasady ładu korporacyjnego
Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji na temat
Emitenta. Starania Emitenta, mające na celu zapewnienie pełnej transparentności, znalazły wyraz w stosowaniu dobrych
praktyk spółek giełdowych od momentu uzyskania przez Emitenta statusu spółki giełdowej. Od dnia 22 marca 2011 roku
Emitent przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje także na stronie korporacyjnej.
Emitent stosuje określone zasady spółek publicznych, określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.
Treść tych zasad opublikowana jest na stronie internetowej www.corpgov.gpw.pl.
Redaktorzy kanałów produkowanych przez Spółkę, stosują się do wszystkich, ogólnie przyjętych przez środowisko reguł
postępowania zawodowego. Fundamentem regulującym zasady ich pracy jest Karta Etyczna Mediów. Poza tym, redaktorzy
zapoznawani są również z Dziennikarskim kodeksem obyczajowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Kodeksem etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jako dokumentami zawierającymi pożądane
reguły postępowania.
Poniżej został przedstawiony zakres, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego,
określonego w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn
tego odstąpienia, a także w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie
kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania danej zasady w przyszłości. Jednocześnie w zakresie Zasady
II.1 pkt 9a) Emitent podejmie działania umożliwiające rejestrację audio obrad walnego zgromadzenia oraz umieszczenie
zapisu na stronie internetowej w zakładce relacje inwestorskie, w możliwie najkrótszym terminie do wdrożenia tego
rozwiązania technicznego.
ZASADA II.1
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy
prawa:
(…)
7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
KOMENTARZ
Zasada ta w pewnej części nie jest stosowana przez Spółkę. Spółka przestrzega powyższą zasadę w zakresie, jaki wynika z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych (....) z dnia 19 lutego 2009 roku. Spółka nie publikuje na swojej stronie
internetowej pytań zadawanych w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi na te pytania, udzielanych na Walnym
Zgromadzeniu, gdyż w trakcie Zgromadzenia zadawana jest duża liczba pytań, często mało istotnych. Pełne stosowanie
powyższej zasady wymagałoby sporządzania stenogramu z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
(…)
9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
KOMENTARZ
Zasada ta w najbliższym czasie nie będzie stosowana przez Emitenta ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie
Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem
systemu transmisji danych. Emitent rozważy przyjęcie wyżej wymienionej Dobrej Praktyki, w przypadku znaczącego
zainteresowania niniejszą formą komunikacji ze strony akcjonariuszy Spółki.
(…)
11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki,
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KOMENTARZ
Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą oświadczenia w tym zakresie.
(…)
14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.
KOMENTARZ
Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły
dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, ani informacji o braku takiej reguły.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, jak i zmiana takiego podmiotu należy do
suwerennych decyzji Rady Nadzorczej i nie podlega żadnym regulacjom, poza regulacjami ustawowymi, tj. Ustawą
o biegłych rewidentach.
Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
ZASADA III.1
Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna:
(…)
3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
KOMENTARZ
Spółka nie stosuje powyższej zasady. W tym zakresie uznaje, że kompetencje przyznane Radzie Nadzorczej w kodeksie
spółek handlowych i Statucie Emitenta są wystarczające do sprawowania prawidłowego nadzoru nad działalnością Spółki.
ZASADA III.2
Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy
obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady
nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.
KOMENTARZ
Zarząd będzie stosować tę zasadę wyłącznie, jeżeli członkowie Rady Nadzorczej złożą odpowiednie oświadczenia w tym
zakresie.
ZASADA III.8
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).
KOMENTARZ
Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej Spółki będą działały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
uchwalonymi regulaminami wewnętrznymi.
Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
ZASADA IV.1
Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.
KOMENTARZ
W Walnych Zgromadzeniach Spółki biorą udział osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Obowiązujące
przepisy prawa, w tym Rozporządzenie 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, w dostateczny sposób określają
wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw
będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka będzie na bieżąco udzielała odpowiedzi na pytania ze strony
mediów dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia.
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ZASADA IV.10
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad
walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
KOMENTARZ
Zasada ta w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz
Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji
danych. Emitent rozważy przyjęcie wyżej wymienionej Dobrej Praktyki w przypadku znaczącego zainteresowania niniejszą
formą komunikacji ze strony akcjonariuszy Spółki.

17 ZATRUDNIENIE
17.1 Informacje dotyczące struktury zatrudnienia Emitenta
17.1.1 Emitent
Tabela: Stan zatrudnienia Emitenta

Rodzaj umowy

Data Prospektu

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Umowa o pracę

53

48

92

80

Umowa cywilno-prawna
(współpracownicy)
Razem

22

20

32

34

75

68

124

114

Źródło: Emitent

17.1.2 Grupa
Tabela: Stan zatrudnienia w podmiotach zależnych od Emitenta
Rodzaj umowy

Data Prospektu

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Umowa o pracę

48

60

23

19

Umowa cywilno-prawna
(współpracownicy)
Razem

44

39

13

8

92

99

36

27

Źródło: Emitent

17.2 Posiadane akcje i opcje na akcje Emitenta
Pan Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu Emitenta posiada 11.127 akcji Emitenta stanowiących 0,056% w kapitale
zakładowym Kino Polska TV S.A. oraz 0,056% głosów na jej walnym zgromadzeniu.
Pan Piotr Reisch – Członek Rady Nadzorczej Emitenta posiada 542.825 akcji Emitenta stanowiących 2,74% w kapitale
zakładowym Kino Polska TV S.A. oraz 2,74% głosów na jej walnym zgromadzeniu.

17.3 Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale
Emitenta
Na Datę Prospektu nie ma ustaleń co do przyszłego uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta.
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18 ZNACZNI AKCJONARIUSZE
18.1 Informacje o osobach innych niż członkowie organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni
mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na
mocy prawa krajowego Emitenta
Skład akcjonariatu Emitenta, uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Kino Polska TV S.A., według najlepszej wiedzy Emitenta przedstawia się następująco:
Posiadacz akcji

Rodzaj akcji

Liczba akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów

zakładowym (%)

na WZ

Udział
w ogólnej liczbie
głosów na WZ

Zwykłe na
okaziciela

13 082 126

66,00%

13 082 126

66,00%

Zwykłe na
okaziciela

1 702 462

8,59%

1 702 462

8,59%

Zwykłe na
okaziciela

1 038 944

5,24%

1 038 944

5,24%

Pozostali

Zwykłe na
okaziciela

3 997 872

20,17%

3 997 872

20,17%

RAZEM

Zwykłe na
okaziciela

19 821 404

100%

19 821 404

100%

SPI International B.V.
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez
Ipopema TFI S.A. (łącznie z Total FIZ
i TTL 1 Sp. z o.o.)
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez
ING Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A.( fundusze: ING Otwarty
Fundusz Emerytalny oraz ING
Dobrowolny Fundusz Emerytalny)

18.2 Informacja dotycząca posiadania przez głównych akcjonariuszy Emitenta
innych praw głosu
Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta poza prawem głosu wynikającym
z posiadanych akcji.

18.3 Informacje, czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego
podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany
Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Emitenta jest spółka SPI International B.V. która posiada 66,00% kapitału
zakładowego Emitenta i 66,00% głosów na walnym zgromadzenia Emitenta.
Natomiast podmiotem pierwotnie dominującym wobec Emitenta jest pani Hilda Uziyel która posiada 100% kapitału
zakładowego i głosów w SPI International N.V.
Spółka SPI International N.V. posiada 100% kapitału zakładowego i głosów w Cooperatieve SPI International U.A., która to
spółka posiada 100% kapitału zakładowego i głosów w SPI International B.V.
Nadużywaniu pozycji dominującej zapobiegają przepisy prawa, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych i Ustawy o Ofercie, przyznające szczególne uprawnienia mniejszościowym akcjonariuszom. W szczególności:
– zgodnie z art. 6 Kodeksu spółek handlowych spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o
powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia
wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego
spółki zależnej. Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem wskazanego wyżej ograniczenia, jest nieważna,
chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. Ponadto akcjonariusz,
wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem
albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej.
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Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, w
tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Odpowiedzi na pytania należy udzielić
uprawnionemu oraz właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie
udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano walne zgromadzenie,
bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się walne zgromadzenie.
Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może
wykonywać praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej;
– zgodnie z art. 20 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich
samych okolicznościach;
– art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych daje mniejszościowym akcjonariuszom, reprezentującym co najmniej jedną piątą
kapitału zakładowego prawo złożenia wniosku o dokonanie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. W takim wypadku osoby reprezentujące na
walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków
rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady nadzorczej. Z chwilą dokonania wyboru co
najmniej jednego członka rady nadzorczej w sposób opisany powyżej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich
dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
– zgodnie z art. 422 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze
wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały;
- zgodnie z art. 425 §1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi przysługuje prawo zaskarżenia uchwały walnego
zgromadzenia sprzecznej z ustawą;
– zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego na koszt emitenta określonego
zagadnienia związanego z utworzeniem lub prowadzeniem spraw spółki publicznej (rewident do spraw szczególnych).
Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy
podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Przed podjęciem uchwały zarząd spółki
publicznej przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku. Jeżeli walne zgromadzenie
nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie
Publicznej, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do
sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

18.4 Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może
w przyszłości spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta
Według najlepszej wiedzy Emitenta brak jest ustaleń, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany w sposobie
kontroli Emitenta, w szczególności brak jest takich postanowień w statucie Emitenta.

19 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Spółka zawierała w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu
definicji podmiotu powiązanego zawartej w MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”. W okresie
objętym historycznymi danymi finansowymi do Daty Prospektu, spółka zawierała z podmiotami powiązanymi różnego
rodzaju umowy. Transakcje te zawierane były na warunkach rynkowych i związane były bezpośrednio z bieżącą, statutową
działalnością Emitenta. Spółka nie zawierała transakcji nieodpłatnych z podmiotami powiązanymi.
W okresie od dnia 01.01.2014 r. do Daty Prospektu za podmioty powiązane zostały uznane następujące osoby i podmioty,
z którymi Emitent przeprowadził co najmniej 1 transakcję:
Nazwa/imię nazwisko podmiotu
powiązanego
ADRENALINE MOTORSPORT SP. Z O.O.
CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE SP.
Z O.O.
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Przesłanka uznania za podmiot powiązany
Pan Piotr Reisch jednocześnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej
Emitenta (wcześniej Prezesa Zarządu Emitenta) oraz członka Zarządu
Adrenaline Motorsport Sp. z o.o. oraz posiada udziały w kapitale
zakładowym Adrenaline Motorsport Sp. z o.o.
Emitent posiada 100% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Cyfrowego Repozytorium Filmowego
Sp. z o.o.
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Pan Bogusław Kisielewski zasiada w Zarządzie Emitenta oraz zasiadał
w zarządzie Dores sp. z o.o.
Erox International B.V. jest spółką zależną od SPI International N.V.
(Curacao) - podmiotu dominującego wyższego szczebla wobec
Emitenta.
Emitent posiada 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym
Zgromadzeniu
Marcin Kowalski jest prezesem zarządu spółki w 100% zależnej od
Emitenta – KPTV Media Sp. z o.o., ponadto jest on również
prokurentem Emitenta, a co za tym idzie stanowi on kluczowy personel
zarówno Emitenta jak i KPTV Media Sp. z o.o.
Fundacja Kino Polska została założona i jest kierowana przez
Emitenta. Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie Prezesem
Fundacji.
Emitent posiada 100% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników KPTV Media Sp. z o.o.

DORES SP. Z O.O.
EROX INTERNATIONAL B.V.
FILMBOX INTERNATIONAL LTD

FLEXIMEDIA MARCIN KOWALSKI

FUNDACJA KINO POLSKA
KPTV MEDIA SP. Z O.O.
KINO POLSKA PROGRAM SP. Z O.O.
KINO POLSKA PROGRAM TV SP. Z O.O.
(do dnia 31.08.2014 r. KINO POLSKA
PROGRAM SP. Z O.O. SKA)
MEDIABOX BROADCASTING
INTERNATIONAL LTD
SPI INTERNATIONAL B.V.

Emitent posiada 100% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Kino Polska Program Sp. z o.o.
Emitent posiada 100% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Kino Polska Program TV Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Mediabox Broadcasting International Ltd. jest spółką zależną od
Cooperative SPI International U.A. (Holandia) - podmiotu
dominującego wyższego szczebla wobec Emitenta.
SPI International B.V. jest spółką zależną od Cooperative SPI
International U.A. (Holandia) - podmiot dominujący wobec Emitenta.
SPI International Inc. jest spółką której wspólnikiem jest członek rady
Nadzorczej Emitenta Loni Farhi

SPI INTERNATIONAL INC
SPI INTERNATIONAL N.V.
SCRAMBLED EGGS PRODUCTION
KRZYSZTOF MAR
FILMBOX INTERNATIONAL LTD
SPINKA FILM STUDIO SP.Z O.O.
STOPKLATKA S.A.

SPI INTERNATIONAL N.V. jest jednostka dominującą wyższego
szczebla dla Emitenta.
Powiązanie osobowe z prezesem zarządu Cyfrowe Repozytorium
Filmowe Sp. z o.o. w której Emitent posiada 100% kapitału
zakładowego
Emitent posiada 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym
Zgromadzeniu Filmbox International Ltd.
Piotr Reisch jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta (wcześniej
Prezes Zarządu Emitenta) jak i prezesem zarządu Spinka Film Studio
Sp. z o.o.
Emitent posiada 41,04 % kapitału zakładowego oraz głosów na
Walnym Zgromadzeniu Stopklatki S.A.

WYTWÓRNIA POZYTYWNA PIOTR REISCH

Pan Piotr Reisch pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta
(wcześniej Prezes Zarządu Emitenta)

BOGUSŁAW KISIELEWSKI

Pan Bogusław Kisielewski jest Prezesem Zarządu Emitenta (wcześniej
Członkiem Zarządu).

Źródło: Emitent

Od 1 stycznia 2014 r. do Daty Prospektu wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych należności i zobowiązań
wyniosły (dane w PLN):
Nazwa podmiotu
powiązanego
ADRENALINE
MOTORSPORT SP. Z

Obroty brutto w PLN

Należności: 3 036,51 zł

Saldo należności na dzień
zatwierdzenia Prospektu
w PLN
337,39 zł

Saldo zobowiązań na
dzień zatwierdzenia
Prospektu w PLN
0,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

103

Część III. Dokument Rejestracyjny
O.O.
CYFROWE
REPOZYTORIUM
FILMOWE SP. Z O.O.

Należności: 146 753,05 zł

EROX INTERNATIONAL
B.V.

Należności: 191 270,40 zł

FILMBOX
INTERNATIONAL LTD.

Należności: 9 050 874,30 zł

FLEXIMEDIA MARCIN
KOWALSKI

Należności: 40,50 zł

FUNDACJA KINO
POLSKA

Należności: 10 218,75 zł

KPTV MEDIA
SP. Z O.O.

Należności: 1 756 922,72 zł

KINO POLSKA
PROGRAM
SP. Z O.O.

Należności: 14 667,50 zł

KINO POLSKA PROGRAM
TV SP. Z O.O. (do dnia
31.08.2014 r. KINO
POLSKA PROGRAM SP. Z
O.O. SKA)

Należności: 4 147 823,37 zł

MEDIABOX
BROADCASTING
INTERNATIONAL LTD.

Należności: 1 803 985,38 zł

SCRAMBLED EGGS
PRODUCTION
KRZYSZTOF MAR

Należności: 1 580,00 zł

SPI INTERNATIONAL B.V

Należności: 412 586,80 zł

25 762,17 zł

21 525,00 zł

141 816,56 zł

0,00 zł

1 008 512,37 zł

3 114 398,59 zł

0,00 zł

23 101,65 zł

5 881,54 zł

0,00 zł

318 399,08 zł

154 582,88 zł

1 230,00 zł

0,00 zł

357 594,18 zł

5 147,50 zł

688 472,22 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 286,00 zł

2 538 346,51 zł

0,00 zł

6 594,60 zł

62 328,63 zł

0,00 zł

14 321,03 zł

0,00 zł

293 697,32 zł

6 798,83 zł

0,00 zł

1 046,52 zł

0,00 zł

0,00 zł

Zobowiązania: 210 163,38 zł

Zobowiązania: 0,00 zł
Zobowiązania: 17 470 472,73 zł
Zobowiązania: 291 267,66 zł
Zobowiązania: 180 000,00 zł
Zobowiązania: 7 305 286,95 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

Zobowiązania: 56 210,74 zł

Zobowiązania: 0,00 zł

Zobowiązania: 159 765,21 zł

Zobowiązania: 8 948 172,21 zł
SPI INTERNATIONAL INC.

Należności: 0,00 zł
Zobowiązania: 29 497,26 zł

SPI INTERNATIONAL N.V.

Należności: 304 989,89 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

SPINKA FILM STUDIO
SP.Z O.0.

Należności: 62 922,30 zł

STOPKLATKA S.A.

Należności: 1 663 505,81 zł

Zobowiązania: 84 870,00 zł

Zobowiązania: 55 333,35 zł
WYTWÓRNIA
POZYTYWNA PIOTR
REISCH

Należności: 1 599,00 zł
Zobowiązania: 91 761,87 zł

BOGUSŁAW KISIELEWSKI Należności: 181,53 zł
Źródło: Emitent
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Opis najistotniejszych umów zawartych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2014 do Daty Prospektu
l.p

Emitent

Nazwa podmiotu powiązanego

Data umowy

Przedmiot umowy

1.

KINO
POLSKA TV
S.A.

FILMBOX INTERNATIONAL LTD.

18.02.2014 r.

Umowa dystrybucji kanałów dotycząca
udzielenia licencji do retransmisji
programów telewizyjnych przez
Filmbox International Ltd. jako
licencjodawcy Kino Polska TV S.A.
jako licencjobiorcy

2.

KINO
POLSKA TV
S.A.

KINO POLSKA PROGRAM SP.Z
O.O. S.K.A.

1.01.2014 r.

Umowa cesji praw i obowiązków z
udziałem SPINKA Film Studio Sp. z
o.o. dotycząca umowy o współpracę w
zakresie premier z dnia 2.01.2009 r.,
w wyniku której Kino Polska Program
Sp. z o.o. S.K.A. jako cedent
przeniosła na Kino Polska TV S.A.
jako cesjonariusza ogół praw i
obowiązków wynikających z
powyższej umowy zawartej ze
SPINKA Film Studio Sp. z o.o.

KINO
POLSKA TV
S.A.

SCRAMBLED EGGS PRODUCTION
KRZYSZTOF
MAREK
SZPETMAŃSKI

1.01.2014 r.

Umowa o współpracy dotycząca
planowania i organizowania produkcji
autopromocji do kanałów telewizji Kino
Polska, koordynacji produkcji spotów
promocyjnych kanałów, koordynacji
tekstów i nagrań lektorskich, gdzie
wykonanie powyższych usług Kino
Polska TV S.A. jako zleceniodawca
zleciła zleceniobiorcy Krzysztofowi
Markowi Szpetmańskiemu
prowadzącemu działalność
gospodarczą pod firmą SCRAMBLED
EGGS PRODUCTION Krzysztof
Marek Szpetmański

KINO
POLSKA TV
S.A.

SPI INTERNATIONAL B.V.

17.06.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia przez SPI International B.V.
jako licencjodawcy na rzecz Kino
Polska TV S.A. jako licencjobiorcy
prawa do transmisji programów
telewizyjnych

17.06.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia przez SPI International B.V.
jako licencjodawcy na rzecz Kino
Polska TV S.A. jako licencjobiorcy
prawa w zakresie wyświetlania filmów

26.06.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia przez SPI International B.V.
jako licencjodawcy na rzecz Kino
Polska TV S.A. jako licencjobiorcy
prawa do transmisji programu
telewizyjnego

3.

4.
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5.

6.

7.
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3.07.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia licencji przez SPI
International B.V. na rzecz Kino
Polska TV S.A. jako licencjobiorcy
prawa na rozpowszechnianie
programów telewizyjnych

28.07.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia przez SPI International B.V.
jako licencjodawcy na rzecz Kino
Polska TV S.A. jako licencjobiorcy
prawa w zakresie wyświetlania filmów
określonych w umowie

28.07.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia przez SPI International B.V.
jako licencjodawcy na rzecz Kino
Polska TV S.A. jako licencjobiorcy
prawa w zakresie wyświetlania serialu
telewizyjnego

28.08.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia przez SPI International B.V.
jako licencjodawcy na rzecz Kino
Polska TV S.A. jako licencjobiorcy
prawa w zakresie wyświetlania serialu
telewizyjnego

28.08.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia przez SPI International B.V.
jako licencjodawcy na rzecz Kino
Polska TV S.A. jako licencjobiorcy
prawa w zakresie wyświetlania filmów
określonych w umowie

KINO
POLSKA TV
S.A.

OBLIO INTERNATIONAL B.V.

24.03.2014 r.

Porozumienie trójstronne w zakresie
umowy pożyczki z udziałem Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej jako
pożyczkodawcy oraz OBLIO
International B.V. jako pożyczkobiorcy,
na mocy którego Kino Polska TV S.A.
przejęła dług i zobowiązała się do
spłaty pożyczki na rzecz Polski
Instytut Sztuki Filmowej

KINO
POLSKA TV
S.A.

SPINKA FILM STUDIO SP. Z O.O.

17.07.2014 r.

Umowa cesji umowy o świadczenie
usług telekomunikacyjnych przez AVC
Polska Sp. z o.o., w wyniku której Kino
Polska TV S.A. jako zbywca
przeniosła na SPINKA Film Studio Sp.
z o.o. prawa i obowiązki wynikające z
powyższej umowy z AVC Polska Sp. z
o.o. jako świadczeniodawcy

KINO
POLSKA TV
S.A.

STOPKLATKA S.A.

6.03.2014 r.

Przedmiotem umowy jest określenie
wzajemnych praw i obowiązków Kino
Polska TV S.A. i Stopklatka S.A w
zakresie współpracy barterowej
pomiędzy kanałami Filmbox i Filmbox
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Extra oraz Stopklatka TV
24.04.2014 r.

Umowa pożyczki , na podstawie której
Kino Polska TV S.A. jako
pożyczkodawca udzieliła pożyczki
Stopklatka S.A.

20.01.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia licencji przez Kino Polska
TV S.A. jako licencjodawcy na rzecz
Stopklatka S.A. jako licencjobiorcy w
zakresie prawa do rozpowszechniania
w naziemnym kanale cyfrowym
Stopklatka TV filmu „Futro”

7.07.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia przez Kino Polska TV S.A.
jako licencjodawcy licencji na rzecz
Stopklatka S.A. jako licencjobiorcy w
zakresie prawa do rozpowszechniania
serialu

7.07.2014r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia licencji przez Kino Polska
TV S.A. jako licencjodawcy na rzecz
Stopklatka S.A. jako licencjobiorcy w
zakresie prawa do rozpowszechniania
serialu

8.

KINO
POLSKA TV
S.A.

WYTWÓRNIA POZYTYWNA PIOTR
REISCH

30.06.2014 r.

Umowa licencyjna dotycząca
udzielenia przez Piotra Reisch
prowadzącego działalność
gospodarczą pod firma Wytwórnia
Pozytywna Piotr Reisch jako
licencjodawcy na rzecz Kino Polska
TV S.A. jako licencjobiorcy prawa do
rozpowszechniania filmu „Ciało”.

9.

KINO
POLSKA TV
S.A.

BOGUSŁAW KISIELEWSKI

26.06.2014 r.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji
zawodowych

10.

KINO
POLSKA TV
S.A.

CYFROWE REPOZYTORIUM
FILMOWE SP.Z O.O.

14.09.2014 r.

Umowa o patronat medialny
sprawowany przez kanał filmowy
FilmBox nad filmem „Potop Redivivus”

W okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. za podmioty powiązane zostały uznane następujące osoby
i podmioty, z którymi Emitent przeprowadził co najmniej 1 transakcję:
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Nazwa/imię nazwisko podmiotu
powiązanego

Przesłanka uznania za podmiot powiązany w okresie
01.01.2013 – 31.12.2013

ADRENALINE MOTORSPORT SP. Z O.O.

Pan Piotr Reisch jednocześnie pełnił funkcję prezesa zarządu Emitenta
oraz członka Zarządu Adrenaline Motorsport Sp. z o.o. oraz posiadał
udziały w kapitale zakładowym Adrenaline Motorsport Sp. z o.o.

CYFROWE
SP. Z O.O.

Emitent posiadał 60% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp. z
o.o.

REPOZYTORIUM

FILMOWE

DORES SP. Z O.O.

Pan Bogusław Kisielewski pełnił funkcje członka zarządu Emitenta oraz
członka zarządu Dores sp. z o.o.

FLEXIMEDIA MARCIN KOWALSKI

Marcin Kowalski jest prezesem zarządu spółki w 100% zależnej od
Emitenta – KPTV Media Sp. z o.o., a co za tym idzie stanowi on
kluczowy personel KPTV Media Sp. z o.o., ponadto stanowi on również
kluczowy personel Emitenta.

FUNDACJA KINO POLSKA

Fundacja Kino Polska została założona i jest kierowana przez
Emitenta. Zarząd Fundacji tożsamy był z Zarządem Emitenta

HELP FILM S.R.O.

Emitent posiada 90% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym
Zgromadzeniu Help Film s.r.o. (Czechy)

KPTV MEDIA SP. Z O.O.

Emitent posiadał 100% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników KPTV Media Sp. z o.o.

KINO POLSKA PROGRAM SP. Z O.O. (KPTV
PROGRAM SP. Z O.O.)

Emitent posiadał 100% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Kino Polska Program Sp. z o.o.

KINO POLSKA PROGRAM
SP. Z O.O. S.K.A. (KPTV PROGRAM
SP. Z O.O. S.K.A.)

Emitent posiada 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym
Zgromadzeniu Kino Polska Program Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.

MEDIABOX BROADCASTING
INTERNATIONAL LTD.

Mediabox Broadcasting International Ltd. była spółką zależną od
Cooperative SPI International U.A. (Holandia) - podmiotu
dominującego wyższego szczebla wobec Emitenta.

EROX INTERNATIONAL B.V.

Erox International B.V. była spółką zależną od SPI International N.V.
(Curacao) - podmiotu dominującego wyższego szczebla wobec
Emitenta.

OBLIO INTERNATIONAL B.V.

Oblio International B.V. była spółką dominującą wobec Kino Polska TV
S.A.

PANAMA PIOTR OLAK

Piotr Olak pełnił funkcję prokurentem w Stopklatka S.A. - spółce
zależnej Emitenta.

SPI INTERNATIONAL B.V.

SPI International B.V. była spółką zależną od Cooperative SPI
International U.A. (Holandia) - podmiotu dominującego wyższego
szczebla wobec Emitenta.

SPI INTERNATIONAL INC.

SPI International Inc. – wspólnikiem tej spółki był członek Rady
Nadzorczej Loni Farhi
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SPI INTERNATIONAL N.V.

SPI INTERNATIONAL N.V. była jednostką dominującą wyższego
szczebla dla Emitenta.

SPI INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.

SPI International Polska Sp. z o.o. była spółką dominującą wobec
Emitenta. (W 2013 r. SPI International Polska Sp. z o.o. połączyła się
na drodze fuzji transgranicznej z Oblio International B.V.)

FILMBOX INTERNATIONAL LTD (SPI TV
LTD.)

Emitent posiadał 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym
Zgromadzeniu Filmbox International Ltd.

SPINKA FILM STUDIO SP. Z O.O. (SPI FILM
STUDIO SP. Z O.O.)

Piotr Reisch był jednocześnie prezesem Zarządu Emitenta jak
i prezesem zarządu Spinka Film Studio Sp. z o.o.

STOPKLATKA S.A.

Emitent posiadał 82,09% kapitału zakładowego oraz głosów na
Walnym Zgromadzeniu Stopklatki S.A.

WYTWÓRNIA POZYTYWNA PIOTR REISCH

Pan Piotr Reisch pełni funkcję prezesa Zarządu Emitenta.

BOGUSŁAW KISIELEWSKI

Pan Bogusław Kisielewski pełnił funkcję członka Zarządu Emitenta.

Źródło: Emitent

Od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych należności i
zobowiązań wyniosły (dane w PLN):
Nazwa podmiotu
powiązanego
ADRENALINE
MOTORSPORT SP. Z O.O.

Obroty brutto w PLN

Saldo należności na
dzień 31.12.2013 w PLN

Saldo zobowiązań na
dzień 31.12.2013 w PLN

369,00 zł

0,00 zł

2 163,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

20 910,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 982,60 zł

0,00 zł

907 930,57 zł

805 088,80 zł

1 230,00 zł

0,00 zł

695 921,81 zł

112 953,93 zł

Należności: 4 428,00 zł
Zobowiązania: 0,00

CYFROWE
REPOZYTORIUM FILMOWE
SP. Z O.O.

Należności: 124 329,26 zł

FLEXIMEDIA MARCIN
KOWALSKI

Należności: 207,40 zł

Zobowiązania: 133 851,10 zł

Zobowiązania: 309 479,89 zł
FUNDACJA KINO POLSKA

Należności:0,00 zł
Zobowiązania: 20 000,00 zł

HELP FILM S.R.O.

Należności: 2 988,54 zł
Zobowiązania: 0,00 zł
Należności: 2 118 861,67 zł

KPTV MEDIA SP. Z O.O.

Zobowiązania: 2 572 198,13 zł

KINO POLSKA PROGRAM
SP. Z O.O. (KPTV
PROGRAM SP. Z O.O.)

Należności: 21 312,55 zł

KINO POLSKA PROGRAM

Należności: 4 287 519,85 zł

Zobowiązania: 0,00 zł
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SP. Z O.O. S.K.A. (KPTV
PROGRAM SP. Z O.O.
S.K.A.)

Zobowiązania: 522 921,76 zł

MEDIABOX
BROADCASTING
INTERNATIONAL LTD.

Należności: 1 293 822,49 zł

EROX INTERNATIONAL
B.V.

Należności: 30 905,33 zł

1 288 241,17 zł

0,00 zł

30 905,33 zł

0,00 zł

275,00 zł

11 550,89 zł

0,00 zł

19 864,50 zł

6 553,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

498 357,14 zł

0,00 zł

1 941,57 zł

0,00 zł

5 593 773,39 zł

1 827 966,49 zł

2 002,27 zł

0,00 zł

40 761,90 zł

52 352,73 zł

0,00 zł

977,75 zł

5 782,23 zł

0,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł
OBLIO INTERNATIONAL
B.V.

Należności: 275,00 zł
Zobowiązania: 29 663,55 zł

PANAMA PIOTR OLAK

Należności: 42,44 zł
Zobowiązania: 218 325,00 zł

SPI INTERNATIONAL B.V.

Należności: 46 170,44 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

SPI INTERNATIONAL INC.

Należności: 0,00 zł
Zobowiązania: 38 085,00 zł

SPI INTERNATIONAL N.V.

Należności: 360 929,86
Zobowiązania: 0,00 zł

SPI INTERNATIONAL
POLSKA SP. Z O.O.

Należności: 94 372,61 zł
Zobowiązania: 39 695,58 zł

FILMBOX INTERNATIONAL
LTD (SPI TV LTD.)

Należności: 21 913 879,25 zł
Zobowiązania: 2 412 573,76 zł

SPINKA FILM STUDIO SP.Z
O.O. (SPI FILM STUDIO SP.
Z O.O.)

Należności: 50 940,68 zł

STOPKLATKA S.A.

Należności: 244 213,90 zł

Zobowiązania: 135 575,79 zł

Zobowiązania: 1 394 280,48 zł
WYTWÓRNIA POZYTYWNA
PIOTR REISCH

Należności: 4 428,00 zł
Zobowiązania: 1 606,84 zł

Bogusław Kisielewski

Należności: 5 782,23 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

Źródło: Emitent
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Opis najistotniejszych umów zawartych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r.
l.p

1.

2.

Emitent

Nazwa podmiotu powiązanego

Data umowy

Przedmiot umowy

KINO
POLSKA TV
S.A.

CYFROWE
REPOZYTORIUM
FILMOWE SP.Z O.O.

1.11.2013 r.

Umowa
zlecenia
dotycząca
powierzenia przez Kino Polska TV
S.A. jako zleceniodawcy przez
Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z
o.o. jako zleceniobiorcy usługi
cyfryzacji, ewidencji i zarządzania
zasobami Kino Polska TV S.A.

23.09.2013 r.

Umowa licencyjna w zakresie
udzielenia
przez
Cyfrowe
Repozytorium
Filmowe
jako
licencjodawcy na rzecz Kino Polska
TV S.A. jako licencjobiorcy licencji do
rozpowszechniania
filmów
po
rekonstrukcji filmowej stanowiących
własność Studia Filmowego Zebra

2.01.2013 r.

Umowa w zakresie wykonania i
opracowania
przez
Cyfrowe
Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. na
rzecz Kino Polska TV S.A. kopii filmów
po cyfrowej rekonstrukcji

01.03.2013 r.

Umowa cesji z udziałem Netia S.A. w
zakresie usług świadczonych przez
Netia S.A. na podstawie której Kino
Polska TV S.A. jako zbywca
przeniosła na rzecz KPTV Media Sp. z
o.o. jako nabywcy prawa i obowiązku
wynikające z powyższej umowy

19.03.2013 r.

Umowa cesji z udziałem LEVEL 3
Communications Sp. z o.o. w zakresie
ramowej umowy świadczenia usług
telekomunikacyjnych
dotyczących
programu Filmbox, na podstawie
której Kino Polska TV S.A. jako
zbywca przeniosła na rzecz KPTV
Media Sp. z o.o. jako nabywcy prawa
i obowiązku wynikające z powyższej
umowy

1.02.2013 r.

Umowa o współpracy w świadczeniu
usług emisji nadzoru technicznego
oraz usług transmisji danych w kraju i
za granicą przez KPTV Media Sp. z
o.o. na rzecz Kino Polska TV S.A.

1.02.2013 r.

Umowa dzierżawy środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i
prawnych Kino Polska TV S.A. jako

KINO
POLSKA TV
S.A.

KPTV MEDIA SP. Z O.O.
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wydzierżawiającego na rzecz KPTV
Media Sp. z o.o. jako dzierżawcy

3.

112

KINO
POLSKA TV
S.A.

KINO POLSKA PROGRAM SP. Z
O.O. S.K.A. (KPTV PROGRAM SP. Z
O.O. S.K.A.)

1.02.2013 r.

Umowa o współpracy w świadczeniu
usług technicznych, produkcyjnych
postprodukcyjnych i koordynacyjnych
przez KPTV Media Sp. z o.o. na rzecz
Kino Polska TV S.A.

1.10.2013 r.

Umowa leasingu operacyjnego znaku
towarowego dot. znaku "PL Kino
Polska" udzielonego przez KPTV
Media Sp. z o.o. jako leasingodawcę
na rzecz Kino Polska TV S.A. jako
leasingobiorcę

20.02.2013 r.

Umowa cesji praw i obowiązków przy
udziale SPINKA Film Studio Sp. z o.o.
dotycząca umowy o współpracy z dnia
2.02.2009 r. dot. produkcji programów
telewizyjnych, na mocy której, Kino
Polska TV S.A. jako zbywca
przeniosła na Kino Polska Program
Sp. z o.o. S.K.A. jako nabywcę prawa i
obowiązki wynikające z powyższej
umowy

20.02.2013 r.

Umowa cesji praw i obowiązków przy
udziale SPINKA Film Studio Sp. z o.o.
dotycząca umowy o współpracy z dnia
2.01.2009 r. w zakresie premier ze
SPINKA Film Studio Sp. z o.o. na
mocy której, Kino Polska TV S.A. jako
zbywca przeniosła na Kino Polska
Program Sp. z o.o. S.K.A. jako
nabywcę
prawa
i
obowiązki
wynikające z powyższej umowy

1.02.2013 r.

Umowa o współpracy w świadczeniu
usług emisji nadzoru technicznego
oraz usług transmisji danych w kraju i
za granicą na rzecz Kino Polska TV
S.A. przez Kino Polska Program Sp. z
o.o. S.K.A.

1.02.2013 r.

Umowa o współpracy dotycząca
kompleksowej obsługi przez Kino
Polska Program Sp. z o.o. S.K.A. na
rzecz Kino Polska TV S.A. procesów
biznesowych
związanych
z
przygotowaniem, promowaniem oraz
emisją programów realizowanych
przez Kino Polska TV S.A.

1.02.2013 r.

Umowa o współpracy w świadczeniu
usług technicznych, produkcyjnych
postprodukcyjnych i koordynacyjnych
na rzecz Kino Polska TV S.A. przez
Kino Polska Program Sp. z o.o. S.K.A.
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4.

KINO
POLSKA TV
S.A.

MEDIABOX
BROADCASTING
INTERNATIONAL LTD

1.04.2013 r.

Umowa cesji praw i obowiązków przy
udziale AGB Nielsen Media Research
Sp. z o.o. dotycząca umowy w
zakresie monitoringu programów,
bloków i spotów reklamowych oraz
wskazań sponsorskich i ogłoszeń
płatnych emitowanych na kanałach
telewizyjnych Kino Polska i Kino
Polska Muzyka oraz przygotowywania
raportów dot. oglądalności, na mocy
której Kino Polska TV S.A. jako
zbywca przeniosła na Kino Polska
Program Sp. z o.o. S.K.A. jako
nabywcę
prawa
i
obowiązki
wynikające z powyższej umowy

27.05.2013

Umowa o świadczenie usług przez
Kino Polska Program Sp. z o.o. S.K.A.
na rzecz Kino Polska TV S.A. usługi
w zakresie emitowania na antenie
Telewizji
Kino
Polska
plansz
sponsorskich w ramach patronatu
medialnego TOK FM nad boxem DVD
z filmami Janusza Morgensterna

1.09.2013 r.

Umowa produkcyjna w zakresie
programów TV świadczona przez Kino
Polska TV S.A. na rzecz Mediabox
Broadcasting International Ltd

1.09.2013 r.

Umowa dystrybucyjna w zakresie
usług
telekomunikacyjnych
oraz
dystrybucyjnych świadczonych przez
Kino Polska TV S.A. na rzecz
Mediabox Broadcasting International
Ltd
dotycząca
programów
telewizyjnych

5.

KINO
POLSKA TV
S.A.

SPI INTERNATIONAL N.V.

1.01.2013 r.

Umowa o przeprowadzenie przez Kino
Polska TV S.A. audytu wewnętrznego
we wszystkich spółek z grupy SPI

6.

KINO
POLSKA TV
S.A.

SPI INTERNATIONAL POLSKA SP.
Z O.O.

12.06.2013 r.

Umowa licencyjna w zakresie
udzielenia na rzecz Kino Polska TV
S.A. jako licencjobiorcy przez SPI
International Polska Sp. z o.o. jako
licencjodawcy licencji do korzystania z
polskiej wersji językowej do filmu
"Sammy's Adventures2: Escape From
Paradise"

22.07.2013 r.

Umowa licencyjna na udzielenie na
rzecz Kino Polska TV S.A. jako
licencjobiorcy przez SPI International
Polska Sp. z o.o. jako licencjodawcy
licencji w zakresie prawa do
korzystania z polskiej wersji językowej
do filmu "Asterix et Obelix - Au Service
de sa Majeste"

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

113

Część III. Dokument Rejestracyjny
7.

KINO
POLSKA TV
S.A.

FILMBOX INTERNATIONAL
(SPI TV LTD.)

8.

KINO
POLSKA TV
S.A.

SPINKA FILM STUDIO SP. Z O.O.
(SPI FILM STUDIO SP. Z O.O.)

9.

114

KINO
POLSKA TV
S.A.

STOPKLATKA S.A.

LTD

2.12.2013 r.

Porozumienie dotyczące uiszczenia
na rzecz Filmbox International Ltd.
przez Kino Polska TV S.A. opłaty
skarbowej, związanej z nabyciem 100
% udziałów Filmbox International Ltd.,
które w dniu 27.11.2013 r. zostały
wniesione aportem do Kino Polska TV
S.A. w zamian za akcje serii C
zaoferowane Oblio International B.V.

26.09.2013 r.

Umowa
licencyjna/dystrybucyjna
dotycząca udzielenia przez Kino
Polska TV S.A. jako licencjodawcy
na rzecz SPINKA Film Studio Sp. z
o.o. jako licencjobiorcy, licencji na
eksploatację kinową filmu "Komisarz
Blond"

28.11. 2013 r.

Umowa
promocyjna
dotycząca
przeprowadzenia przez Kino Polska
TV S.A. kampanii reklamowej
Maratonu Absurdu w kinach Helios,
polegającej na emisjach spotów na
kanałach FilmBox i FilmBox Extra

2.01.2013 r.

Umowa
o
patronat
medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad pasmem filmowym "Pojedynek
Mistrzów" na kanale Filmbox
należącym do Kino Polska TV S.A.

7.01.2013 r.

Umowa dotycząca zasad realizacji i
świadczeń
reklamowych
przez
Stopklatka S.A. w związku z premierą
DVD "Komisarz Blond i „Oko
Sprawiedliwości",
którego
dystrybutorem była Kino Polska TV
S.A.

7.03.2013 r.

Umowa
o
patronat
medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad serialem "Zabójcy" na portalu
stopklatka.pl

14.01.2013 r.

Umowa
o
patronat
medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad premierą filmu DVD "Rozmowy
Nocą", którego dystrybutorem była
Kino Polska TV S.A.

20.03.2013 r.

Umowa
o
patronat
medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad II serią "BOSS"

11.04.2013 r.

Umowa
o
patronat
medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad premierą filmu DVD "Jasne
Błękitne Okna", którego dystrybutorem
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11.04.2013 r.

Umowa
o
patronat
medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad premierą filmu na
DVD
"Tulipany", którego dystrybutorem była
Kino Polska TV S.A.

29.05.2013 r.

Umowa
o
patronat
medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A. za
pośrednictwem portalu stopklatka.pl
nad serialem "Ostre jak brzytwa"

10.07.2013 r.

Umowa
o
patronat
medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad Kinem Letnim Filmbox i Antyradia:
100 leżaków i ekran

10.07.2013 r.

Umowa promocyjna dotycząca
w
zakresie świadczenia przez Stopklatka
S.A. usług promocyjnych Serwisu
Filmbox Live na rzecz Kino Polska TV
S.A.

8.08.2013 r.

Umowa o współpracy dotycząca
obsługi dziennikarskiej wydarzenia 38
Gdynia Film Festiwal świadczonej
przez Stopklatka S.A. na rzecz Kino
Polska TV S.A.

2.09.2013 r.

Umowa
o
patronat
medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad pierwszym sezonem BOSS na
antenie kanału Filmbox

4.11.2013 r.

Umowa o współpracy przy promocji
albumu DVD z filmami A. Wajdy
wydanego
przez
wydawnictwo
Telewizji Kino Polska w zakresie
przeprowadzenia przez Stopklatka
S.A. kampanii reklamowej

20.11.2013 r.

Umowa
promocyjna
dotycząca
promocji reklamowej serwisu VOD
pod
adresem
internetowym:
filmboxlive.pl,
polegająca
na
wyemitowaniu kampanii reklamowej
przez Stopklatka S.A. na serwisie
filmowym stopklatka.pl

22.02.2013 r.

Warunkowa
umowa
dzierżawy
środków trwałych w postaci sprzętu
stanowiącego bazę techniczną do
niezbędną do produkcji i emisji
kanałów telewizyjnych przez Kino
Polska
TV
S.A.
jako
wydzierżawiającego
na
rzecz
Stopklatka S.A. jako dzierżawcy

115

Część III. Dokument Rejestracyjny

W okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. za podmioty powiązane zostały uznane następujące osoby i podmioty,
z którymi Emitent przeprowadził co najmniej 1 transakcję:
Nazwa/imię nazwisko podmiotu
powiązanego

Przesłanka uznania za podmiot powiązany w okresie
01.01.2012 – 31.12.2012

ADRENALINE MOTORSPORT SP. Z O.O.

Pan Piotr Reisch jednocześnie pełnił funkcję prezesa Zarządu
Emitenta oraz członka Zarządu Adrenaline Motorsport Sp. z o.o. oraz
posiadał udziały w kapitale zakładowym Adrenaline Motorsport Sp. z
o.o. Spółka Dores Sp. z o.o. posiadała udziały w kapitale zakładowym
Adrenaline Motorsport. z o.o.

CYFROWE
SP. Z O.O.

Emitent posiadał 60% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Cyfrowego Repozytorium Filmowego
Sp. z o.o.

REPOZYTORIUM

FILMOWE

KPD SP. Z O.O.

Pan Grzegorz Molewski był udziałowcem i członkiem zarządu Emitenta
oraz udziałowcem i członkiem zarządu KPD Sp. z o.o.

KPTV MEDIA SP. Z O.O.

Emitent posiadał 100% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników KPTV Media Sp. z o.o.

KPTV PROGRAM SP. Z O.O.

Emitent posiadał 100% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Kino Polska Program Sp. z o.o.

KPTV PROGRAM SP. Z O.O. S.K.A.

Emitent posiadał 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym
Zgromadzeniu Kino Polska Program Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.

PANAMA PIOTR OLAK

Piotr Olak pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Stopklatka S.A. - spółce
zależnej Emitenta.

SPI INTERNATIONAL B.V.

SPI International B.V. był spółką zależną od Cooperative SPI
International U.A. (Holandia) - podmiotu dominującego wyższego
szczebla wobec Emitenta.

SPI INTERNATIONAL INC.

SPI International Inc. - wspólnikiem tej spółki był członek Rady
Nadzorczej Loni Farhi

SPI INTERNATIONAL N.V.

SPI International N.V. była jednostką dominującą wyższego szczebla
dla Emitenta.

SPI INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.

SPI International Polska Sp. z o.o. była spółką bezpośrednio
dominującą wobec Emitenta.

FILMBOX INTERNATIONAL LTD (SPI TV
LTD.)

Filmbox International LTD posiadał powiązania osobowe i kapitałowe
z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Loni Farhi.

RED PEPPER Iwona Zabielska-Stadnik

Pani Iwona Zabielska-Stadnik była członkiem zarządu Stopklatka S.A.

SPINKA FILM STUDIO SP.Z O.O. (SPI FILM
STUDIO SP. Z O.O.)

Pan Piotr Reisch był jednocześnie prezesem Zarządu Emitenta i SPI
International Polska Sp. z o.o., która to spółka była udziałowcem w SPI
Film Studio sp. z o.o. Pan Piotr Reisch był jednocześnie prezesem
zarządu SPI Film Studio sp. z o.o.

STOPKLATKA S.A.

Emitent posiadał 82,09% kapitału zakładowego oraz głosów na
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Walnym Zgromadzeniu Stopklatki S.A.
WYTWÓRNIA POZYTYWNA PIOTR REISCH

Pan Piotr Reisch pełnił funkcję prezesa Zarządu Emitenta.

Źródło: Emitent

Od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych należności
i zobowiązań wyniosły (dane w PLN):
Nazwa podmiotu
powiązanego

Obroty brutto w PLN

ADRENALINE
MOTORSPORT SP. Z
O.O.

Należności: 3 923,70 zł

CYFROWE
REPOZYTORIUM
FILMOWE SP. Z O.O.

Należności: 55 501,94 zł

KPD SP. Z O.O.

Należności: 0,00 zł

Saldo należności na dzień
31.12.2012 r. w PLN

Saldo zobowiązań na
dzień 31.12.2012 r. w
PLN

0,00 zł

0,00 zł

3 657,84 zł

5 436,60 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 230,00 zł

0,00 zł

1 530,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 380,00 zł

16 425,69 zł

0,00 zł

0,00 zł

17 424,08 zł

136 039,80 zł

0,00 zł

2 395,71 zł

55 385,49 zł

Zobowiązania: 1 845,00 zł

Zobowiązania: 81 450,60 zł

Zobowiązania: 760,20 zł
KPTV MEDIA SP. Z O.O.

Należności: 4 535,13 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

KPTV PROGRAM SP. Z
O.O.

Należności: 4 535,13 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

KPTV PROGRAM SP. Z
O.O. S.K.A.

Należności: 4 535,13 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

PANAMA PIOTR OLAK

Należności: 49,22 zł
Zobowiązania: 64 206,00 zł

SPI INTERNATIONAL
B.V.

Należności: 248 588,66 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

SPI INTERNATIONAL
INC.

Należności: 0,00 zł
Zobowiązania: 134 485,58 zł

SPI INTERNATIONAL
N.V.

Należności: 136 186,33 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

SPI INTERNATIONAL
POLSKA SP. Z O.O.

Należności: 109 028,69 zł
Zobowiązania: 2 057 772,95 zł

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.
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FILMBOX
INTERNATIONAL LTD.
(SPI TV LTD.)

Należności: 35 633 250,91 zł

FUNDACJA KINO
POLSKA

Należności: 615,00

14 404 039,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

54 423,06 zł

94 505,90 zł

66 422,46 zł

207 619,12 zł

1 107,00 zł

416,52 zł

Zobowiązania: 0,00 zł

Zobowiązania: 10 000,00
RED PEPPER IWONA
ZABIELSKA - STADNIK

Należności: 0,00 zł
Zobowiązania: 66 420,00 zł

SPINKA FILM STUDIO
SP. Z O.O. (SPI FILM
STUDIO SP. Z O.O.)

Należności: 135 860,76 zł

STOPKLATKA S.A.

Należności: 215 963,04 zł

Zobowiązania: 1 237 386,15 zł

Zobowiązania: 736 466,77 zł
WYTWÓRNIA
POZYTYWNA PIOTR
REISCH

Należności: 6 396,00 zł
Zobowiązania: 2 214,57 zł

Źródło: Emitent

Opis najistotniejszych umów zawartych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r.

l.p

Emitent

Nazwa podmiotu powiązanego

Data umowy

Przedmiot umowy

1.

KINO
POLSKA TV
S.A.

ADRENALINE MOTORSPORT SP.
ZO.O.

30.07.2012 r.

Umowa najmu dotycząca wynajmu na
rzecz Adrenaline Motorsport Sp. z o.o.
jako najemcy powierzchni biurowej w
budynku przy ul. Puławskiej 435A w
Warszawie przez Kino Polska TV S.A.
jako podnajemcy

KINO
POLSKA TV
S.A.

CYFROWE
REPOZYTORIUM
FILMOWE SP.Z O.O.

14.08.2012 r.

Umowa najmu dotycząca wynajmu na
rzecz Cyfrowe Repozytorium Filmowe
Sp. z o.o. jako najemcy powierzchni
biurowej w budynku przy ul Puławskiej
435a w Warszawie przez Kino Polska
TV S.A. jako podnajemcy

3.

KINO
POLSKA
TV S.A.

KPTV MEDIA SP. Z O.O.
(CORNVILLE INVESTMENTS SP. Z
O.O.)

23.10.2012 r.

Umowa najmu dotycząca wynajmu na
rzecz KPTV Media sp. z o.o. jako
najemcy powierzchni biurowej w
budynku przy ul. Puławskiej 435A w
Warszawie przez Kino Polska TV S.A.
jako podnajemcy

4.

KINO
POLSKA TV
S.A.

KPTV PROGRAM SP. Z O.O.
(FARLEY INVESTMENTS SP. Z
O.O.)

23.10.2012 r.

Umowa najmu dotycząca wynajmu na
rzecz KPTV Program sp. z o.o. jako
najemcy powierzchni biurowej w

2.
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budynku przy ul. Puławskiej 435A w
Warszawie przez Kino Polska TV S.A.
jako podnajemcy

5.

6.

7.

8.

KINO
POLSKA TV
S.A.

KINO
POLSKA TV
S.A.

KPTV PROGRAM SP.Z O.O. SKA

23.10.2012 r.

Umowa w zakresie obsługi księgowej
Umowa w zakresie obsługi księgowej
świadczonej przez Kino Polska TV
S.A. na rzecz KPTV Program Sp. z
o.o. (Farley Investments Sp. z o.o.)

23.10.2012 r.

Umowa najmu dotycząca wynajmu na
rzecz KPTV Program Sp. z o.o. jako
najemcy powierzchni biurowej w
budynku przy ul. Puławskiej 435A w
Warszawie przez Kino Polska TV S.A.
jako podnajemcy.

23.10.2012 r.

Umowa w zakresie obsługi księgowej
Umowa w zakresie obsługi księgowej
świadczonej przez Kino Polska TV
S.A. na rzecz KPTV Program Sp. z
o.o. S.K.A.

1.06.2012 r.

Umowa o współpracy dotycząca
doradztwa i konsultacji przy
wykonaniu projektu „Cudowne Lata”
przez Piotra Olaka prowadzącego
działalność gospodarcza pod firmą
Panama Piotr Olak jako
zleceniobiorcy na rzecz Kino Polska
TV S.A. jako zleceniodawcy

1.06.2012 r.

Umowa o współpracy dotycząca
doradztwa i konsultacji przy
wykonaniu projektu „Cudowne Lata”,
konsultacji przy doborze filmów na
anteny Filmbox i Kino Polska oraz
wsparcie działań marketingowych Kino
Polska TV S.A. przez Piotra Olaka
prowadzącego działalność
gospodarcza pod firmą Panama Piotr
Olak jako zleceniobiorcy na rzecz Kino
Polska TV S.A. jako zleceniodawcy

(FARLEY INVESTMENTS SP. Z
O.O. S.K.A.)

PANAMA PIOTR OLAK

KINO
POLSKA TV
S.A.

SPI INTERNATIONAL POLSKA SP.
Z O.O.

14.08.2012 r.

Umowa najmu dotycząca wynajmu na
rzecz SPI International Polska Sp. z
o.o. jako najemcy powierzchni
biurowej w budynku przy ul.
Puławskiej 435A w Warszawie przez
Kino Polska TV S.A. jako podnajemcy

KINO
POLSKA TV
S.A.

FILMBOX INTERNATIONAL
(SPI TV LTD.)

1.12.2012 r.

Umowa najmu pojazdu Toyota Corolla
na rzecz SPI TV LTD jako najemcy
przez Kino Polska TV S.A. jako
wynajmującego

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.
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9.

10.
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KINO
POLSKA TV
S.A.

KINO
POLSKA TV
S.A.

SPINKA FILM STUDIO SP. Z O.O.
(SPI FILM STUDIO SP. Z O.O.)

STOPKLATKA S.A.

20.09.2012 r.

Umowa o patronat medialny
sprawowany przez Kino Polska TV
S.A. nad filmem „Kobieta z piątej
dzielnicy” na rzecz SPINKA Film
Studio Sp. z o.o. jako dystrybutora
powyższego filmu

15.10.2012 r.

Umowa o patronat medialny
sprawowany przez Kino Polska TV
S.A. nad filmem „Delikatność” na
rzecz SPINKA Film Studio Sp. z o.o.
jako dystrybutora powyższego filmu

7.05.2012 r.

Umowa w zakresie wykonania przez
Kino Polska TV S.A. jako
zleceniobiorcy na rzecz SPI Film
Studio Sp. z o.o. jako zleceniodawcy
emisji usługi spotu reklamowego filmu
„Proste pragnienia” w Telewizji Kino
Polska

7.05.2012 r.

Umowa w zakresie wykonania przez
SPINKA Film Studio Sp. z o.o. jako
zleceniobiorcy na rzecz Kino Polska
TV S.A. jako zleceniodawcy usługi
umieszczenia logo Kino Polska na
plakatach i ulotkach do filmu „Proste
pragnienia” oraz prezentacji banera
Telewizji Kino Polska na premierze
powyższego filmu

14.08.2012 r.

Umowa najmu dotycząca wynajmu na
rzecz SPINKA Film Studio Sp. z o.o.
jako najemcy powierzchni biurowej w
budynku przy ul. Puławskiej 435A w
Warszawie przez Kino Polska TV S.A.
jako podnajemcy.

17.01.2012 r.

Umowa dotycząca wspólnego
zorganizowanie przez Kino Polska TV
S.A. i Stopklatka S.A. plebiscytu
Offowe Odkrycie Roku 2011 w ramach
12. Edycji Internetowych Nagród
Filmowych

1.03.2012 r.

Umowa o patronat medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad serialem „Zabójcy” za
pośrednictwem portalu internetowego
stopklatka.pl

23.07.2012 r.

Umowa o patronat medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad projektem Letnie Kino Kanału
filmowego FilmBox i Antyradia: 100
Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.
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leżaków i ekran

11.

KINO
POLSKA TV

WYTWÓRNIA POZYTYWNA PIOTR
REISCH

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

1.08.2012 r.

Umowa o współpracy w zakresie
obsługi stron internetowych przez
Stopklatka S.A. na rzecz Kino Polska
TV S.A.

11.09.2012 r.

Umowa barterowa dotycząca promocji
serialu „BOSS” w zakresie ustalenia
warunków wzajemnej współpracy oraz
sprzedaży świadczeń i usług w
związku z patronatem medialnym
Stopklatka S.A.

14.09.2012 r.

Umowa o współpracy dotycząca
publikacji przez Stopklatka S.A. kreacji
reklamowych zleconych przez Kino
Polska TV S.A.

20.09.2012 r.

Umowa barterowa dotycząca
patronatu medialnego nad serialem
„BOSS” w zakresie ustalenia
warunków wzajemnej współpracy oraz
sprzedaży świadczeń i usług w
związku z patronatem medialnym
Stopklatka S.A.

10.10.2012 r.

Umowa o patronat medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A.
nad wprowadzeniem do dystrybucji
box DVD W.J.Hasa przez Kino Polska
TV S.A.

8.11.2012 r.

Umowa o współpracy dotycząca
obsługi przez Stopklatka S.A. stron
internetowych oraz portalu Cudowne
Lata

5.12.2012 r.

Umowa o współpracy dotycząca
publikacji przez Stopklatka S.A. kreacji
reklamowych zleconych przez Kino
Polska TV S.A. w portalach
internetowych i sieci Multikino

12.11.2012 r.

Umowa o patronat medialny
sprawowany przez Stopklatka S.A. z
za pośrednictwem portalu
internetowego Internetowy Serwis
Filmowy stopklatka.pl nad
wprowadzeniem do dystrybucji box
DVD Jerzego Kawalerowicza przez
Kino Polska TV S.A.

15.12.2012 r.

Umowa o wzajemnej wymianie
świadczeń reklamowych przez Kino
Polska TV S.A. i Stopklatka S.A.

14.08. 2012 r.

Umowa najmu dotycząca wynajmu na
rzecz Piotra Reisch prowadzącego
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S.A.

działalność gospodarcza pod firmą
Wytwórnia pozytywna Piotr Reisch
jako najemcy powierzchni biurowej w
budynku przy ul. Puławskiej 435A w
Warszawie przez Kino Polska TV S.A.
jako podnajemcy.

W okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. za podmioty powiązane zostały uznane następujące osoby
i podmioty, z którymi Emitent przeprowadził co najmniej 1 transakcję:
Nazwa/imię nazwisko podmiotu
powiązanego

Przesłanka uznania za podmiot powiązany w okresie
01.01.2011 – 31.12.2011

ADRENALINE MOTORSPORT SP. Z O.O.

Pan Piotr Reisch jednocześnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu
Emitenta oraz posiadał udziały w kapitale zakładowym Adrenaline
Motorsport Sp. z o.o. Spółka Dores Sp. z o.o. posiadała udziały w
kapitale zakładowym Adrenaline Motorsport. z o.o.

CYFROWE REPOZYTORIUM FILMOWE SP. Z
O.O.

Emitent posiadał 60% kapitału zakładowego oraz głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Cyfrowego Repozytorium Filmowego Sp.
z o.o.

ELTER SP. Z O.O.

Pani Teresa Elwertowska pełniła funkcje prezesa zarządu Elter sp.
z o.o. oraz pełniła funkcję członka rady nadzorczej Emitenta

FILMBOX INTERNATIONAL LTD. (SPI TV
LTD.)

Filmbox International LTD posiadał powiązania osobowe i kapitałowe
z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Loni Farhi

KPD SP. Z O.O.

Pan Grzegorz Molewski był udziałowcem i członkiem Zarządu Emitenta
oraz udziałowcem i członkiem zarządu Kino Polska Dystrybucja Sp. z
o.o.

PITU LINDNER KRZYSZTOF

Pan Krzysztof Lindner był członkiem rady nadzorczej w Stopklatka
S.A.

RED PEPPER Iwona Zabielska-Stadnik

Pani Iwona Zabielska-Stadnik była członkiem zarządu Stopklatka S.A.

SPI INTERNATIONAL INC.

SPI International Inc. wspólnikiem tej spółki był członek Rady
Nadzorczej Loni Farhi

SPI INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.

SPI International Polska Sp. z o.o. była spółką bezpośrednio
dominującą wobec Emitenta.

SPINKA FILM STUDIO SP. Z O.O. (SPI FILM
STUDIO SP. Z O.O.)

Pan Piotr Reisch był jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta i SPI
International Polska Sp. z o.o., która to spółka była udziałowcem w SPI
Film Studio sp. z o.o. Pan Piotr Reisch był jednocześnie prezesem
zarządu SPI Film Studio sp. z o.o.

STOPKLATKA S.A.

Emitent posiadał 65,21% kapitału zakładowego oraz głosów na
Walnym Zgromadzeniu Stopklatki S.A.

WYTWÓRNIA POZYTYWNA PIOTR REISCH

Pan Piotr Reisch pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Źródło: Emitent

Od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wzajemne obroty oraz nierozliczone salda wzajemnych należności i
zobowiązań wyniosły (dane w PLN):
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Nazwa podmiotu
powiązanego
ADRENALINE
MOTORSPORT SP. Z O.O.

Obroty brutto w PLN

Należności: 1 476,00 zł

Saldo należności na
dzień 31.12.2011 r. w
PLN

Saldo zobowiązań na
dzień 31.12.2011 r. w
PLN

0,00 zł

0,00 zł

1 544,88 zł

0,00 zł

615,00 zł

0,00 zł

6 971 392,68 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 651,61 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 417,40 zł

17 613,86 zł

233 156,32 zł

1 691,94 zł

97 428,34 zł

51 660,00 zł

10 086,00 zł

615,00 zł

392,70 zł

Zobowiązania: 0,00 zł
CYFROWE
REPOZYTORIUM FILMOWE
SP. Z O.O.

Należności: 1 544,88 zł

ELTER SP. Z O.O.

Należności: 7 380,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł

Zobowiązania: 0,00 zł
FILMBOX INTERNATIONAL
LTD. (SPI TV LTD.)

Należności: 25 650 677,08 zł
Zobowiązania: 16 590 178,94 zł

KPD SP. Z O.O.

Należności: 0,00
Zobowiązania: 1 562 369,34 zł

PITU LINDNER
KRZYSZTOF

Należności: 0,00 zł
Zobowiązania: 100 234,80 zł

RED PEPPER IWONA
ZABIELSKA - STADNIK

Należności: 0,00 zł
Zobowiązania: 92 250,00 zł

SPI INTERNATIONAL INC.

Należności: 0,00 zł
Zobowiązania: 140 747,25 zł

SPI INTERNATIONAL
POLSKA SP. Z O.O.

Należności: 187 758,77 zł
Zobowiązania: 2 674 552,62 zł

SPINKA FILM STUDIO SP. Z
O.O. (SPI FILM STUDIO SP.
Z O.O.)

Należności: 27 191,34 zł

STOPKLATKA S.A.

Należności: 120 540,00 zł

Zobowiązania: 1 030 607,77 zł

Zobowiązania: 246 615,00 zł
WYTWÓRNIA POZYTYWNA
PIOTR REISCH

Należności: 7 380,00 zł
Zobowiązania: 1 303,84 zł

Źródło: Emitent

Opis najistotniejszych umów zawartych przez Emitenta z podmiotami powiązanymi od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia
2011 r.
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l.p

1.

2.

3.

4.

5.
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Emitent

Nazwa podmiotu powiązanego

Data umowy

Przedmiot umowy

KINO
POLSKA TV
S.A.

CYFROWE
REPOZYTORIUM
FILMOWE SP.Z O.O.

30.11.2011 r.

umowa w zakresie obsługi księgowej
świadczonej przez Cyfrowe
Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. jako
zleceniobiorcę na rzecz Kino Polska
TV S.A. jako zleceniodawcę

KINO
POLSKA TV
S.A.

RED PEPPER IWONA ZABIELSKA STADNIK

1.06.2011r.

Umowa o świadczenie usług
konsultingowych w zakresie projektów
internetowych prowadzonych przez
firmę przez Iwonę Zabielską – Stadnik
prowadząca działalność gospodarcza
pod firmą Red Pepper Iwona
Zabielska – Stadnik na rzecz Kino
Polska TV S.A.

KINO
POLSKA TV
S.A.

SPI INTERNATIONAL INC

1.04.2011r.

Umowa świadczenia usług
konsultingowych przez SPI
International Inc na rzecz Kino Polska
TV S.A. w odniesieniu do rozwoju
działalności biznesowej Kino Polska
TV S.A., w obszarze rozwoju emisji i
dystrybucji filmów oraz planowania
finansowego, budżetowania,
zarządzania pieniądzem

KINO
POLSKA TV
S.A.

SPI INTERNATIONAL POLSKA SP.
Z O.O.

11.01.2011 r.

Umowa patronacka, dotycząca
ustalenia zasad i warunków
wzajemnej współpracy stron oraz
wzajemnej sprzedaży świadczeń w
związku z objęciem przez kanały
filmowe FilmBox, FilmBox Extra oraz
Kino Polska patronatu nad filmem pt.
"Kolejny rok"

4.11.2011 r.

Umowa licencyjna w zakresie
udzielenia przez SPI International
Polska Sp. z o.o. jako licencjodawcy
na rzecz Kino Polska TV S.A. jako
licencjobiorcy praw do filmów "Prosta
historia o miłości" i "The Woman in the
Fifth"

1.02.2011 r.

Umowa w zakresie nawiązania
wspólnej obsługi prawnej pomiędzy
stronami i wspólnego pokrywania
kosztów obsługi prawnej

1.07.2011r.

Umowa w zakresie obsługi księgowokadrowej świadczonej przez Kino
Polska TV S.A. jako zleceniobiorcy na
rzecz Stopklatka S.A. jako
zleceniodawcy

1.02.2011 r.

Umowa w zakresie nawiązania
wspólnej obsługi prawnej pomiędzy
stronami i wspólnego pokrywania

KINO
POLSKA TV
S.A.

STOPKLATKA S.A.
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kosztów obsługi prawnej
1.08.2011r.

Umowa na wykorzystanie i utrzymanie
domen posiadanych przez Stopklatka
S.A. oraz dokonania przez Stopklatka
S.A. cesji na rzecz Kino Polska TV
S.A. lub na inny wskazany dowolny
podmiot na każde życzenie Kino
Polska TV S.A.

1.08.2011r.

Umowa dotycząca witryny
internetowej znajdującej się pod
domeną www.kinopolskamuzyka.pl w
zakresie wdrożenia przez Stopklatka
S.A. jako dostawcę otrzymanego od
Kino Polska TV S.A. jako
zamawiającego projektu graficznego
na witrynie, przygotowanie
mechanizmu importera programu
telewizyjnego, utrzymania witryny w
infrastrukturze serwerowej dostawcy

Mając na uwadze, iż podmiotami powiązanymi z Emitentem są wszyscy członkowie organów spółki, poniżej Emitent
przedstawia zestawienie świadczeń otrzymanych przez te osoby od Emitenta z tytułu pełnionych funkcji/zatrudnienia za
okres objęty historycznymi informacjami finansowymi do Daty Prospektu.
Od 01.01.2014 r. do Daty Prospektu
Zarząd
Świadczenia uzyskane od Emitenta:
Bogusław Kisielewski

395 934,51 zł

Berk Uziyel

61 290,32 zł

Reisch Piotr

109 683,00 zł

Źródło: Emitent

Świadczenia uzyskane od podmiotów zależnych od Emitenta oraz od Stopklatka S.A.:

Bogusław Kisielewski

KPTV Media Sp. z
o.o.
0,00 zł

Kino Polska Program
Sp. z o.o.
30 819,00 zł

0,00 zł
7 437,01 zł

Berk Uziyel
Reisch Piotr

Stopklatka S.A.
186 846,00 zł

TV Okazje
Sp. z o.o.
4 462,70 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

9 075,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza
Świadczenia uzyskane od Emitenta:
Loni Farhi

2 000,00 zł

Stacey Sobel

2 000,00 zł
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Berrin Avcilar

2 000,00 zł

Piotr Orłowski

17 496,73 zł

Krzysztof Rudnik

2 000,00 zł

Leszek Stypułkowski

2 000,00 zł

Piotr Reisch

2 000,00 zł

Źródło: Emitent

Świadczenia uzyskane od podmiotów zależnych od Emitenta oraz od Stopklatka S.A:
KPTV Media Sp. z o.o.

Kino Polska Program Sp. z o.o.

Loni Farhi
Stacey Sobel

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

Berrin Avcilar

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Piotr Orłowski

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Krzysztof Rudnik

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
7 437,01 zł

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł

Leszek Stypułkowski
Piotr Reisch

Stopklatka S.A.

Źródło: Emitent

Od 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
Zarząd

Piotr Reisch

506 320,00 zł

Bogusław Kisielewski

982 686,69 zł

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza
Loni Farhi
Stacey Sobel

0,00 zł
0,00 zł

Piotr Orłowski

21 995,64 zł

Anna Krasińska

0,00 zł

Leszek Stypułkowski

0,00 zł

Krzysztof Rudnik

0,00 zł

Źródło: Emitent

Od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
Zarząd
Piotr Reisch
Bogusław Kisielewski

506 268,00 zł
788 059,55 zł

Źródło: Emitent
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Rada Nadzorcza
Loni Farhi

0,00 zł

Stacey Sobel

0,00 zł

Krzysztof Szymański

0,00 zł

Witold Adamek
Piotr Orłowski

0,00 zł
21 995,64 zł

Anna Krasińska

0,00 zł

Źródło: Emitent

Od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
Zarząd
Piotr Reisch

795 011,00 zł

Bogusław Kisielewski

809 457,00 zł

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza
Loni Farhi

1 000,00 zł

Stacey Sobel

1 000,00 zł

Krzysztof Szymański

1 000,00 zł

Witold Adamek
Piotr Skrzyp

1 000,00 zł
1 000,00 zł

Witold Adamek

1 000,00 zł

Piotr Orłowski

17 545,07 zł

Źródło: Emitent

20 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO
SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT

20.1 Historyczne informacje finansowe
Z uwagi na fakt, iż Emitent jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW i podlega
obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji giełdowych, informacje
finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską, zostały
udostępnione
do
publicznej
wiadomości
m.in.
na
stronie
internetowej
Emitenta
(http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,okresowy) w postaci raportów okresowych Emitenta.
W szczególności Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie:


zbadane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 r., opublikowane
w raporcie okresowym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 19.03.2012 r. Opinia i raport z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r. zostały zamieszczone w powyższym raporcie rocznym;



zbadane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 r., opublikowane
w raporcie okresowym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2013 r. Opinia i raport z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r. zostały zamieszczone w powyższym raporcie rocznym;
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zbadane przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 r., opublikowane
w raporcie okresowym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 19.03.2014 r. Opinia i raport z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. zostały zamieszczone w powyższym raporcie rocznym.
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało skorygowane w zakresie sprawozdania z przepływów
pieniężnych, o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 16/2014 opublikowanym 30 marca 2014 r.

W omawianym okresie Emitent sporządzał zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe sprawozdania finansowe.
Informacje finansowe za ostatnie dwa lata obrotowe zostały przez Emitenta przedstawione zgodnie z zasadami, jakie
zostaną przyjęte w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego.

20.2 Informacje finansowe pro forma
20.2.1 Informacje finansowe pro forma za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz na
dzień 31 grudnia 2013 r.
1.

Wprowadzenie

Niniejsze niezbadane informacje finansowe pro forma obejmujące niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej pro forma na dzień 31 grudnia 2013 roku, niezbadane skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
pro forma za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., a także inne noty objaśniające, zostały przygotowane dla
potrzeb Prospektu emisyjnego „Kino Polska TV” S.A. Spółka jednocześnie wyjaśnia, iż terminy pisane w niniejszej informacji
finansowej pro forma wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym.
Niezbadane informacje finansowe pro forma zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez
Grupę i opisanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy za rok 2013, tj. zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.
Informacje finansowe pro forma zostały przygotowane, aby przedstawić, jaki wpływ na skonsolidowane sprawozdania
finansowe mogłaby mieć transakcja nabycia przez „Kino Polska TV” S.A. w dniu 27 listopada 2013 r. 100% udziałów Filmbox
International Ltd. oraz udziałów w jej spółkach zależnych, gdyby miała ona miejsce w dniu 1 stycznia 2013 r. (zwana dalej
„Transakcja”). Spółka jednocześnie zaznacza, iż obszar działalności Filmbox International Ltd. i jej spółek zależnych w roku
2013 (przed ich przejęciem przez „Kino Polska TV” S.A.) znacznie różnił się od obszaru działalności tych podmiotów od dnia
ich przejęcia przez „Kino Polska TV” S.A. Na dzień nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Filmbox International Ltd. gówna
działalność tego podmiotu oraz jego spółek zależnych związana była (i jest obecnie) z emisją kanałów filmowych marki
FilmBox.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma przedstawia w sposób hipotetyczny sytuację finansową
Grupy, gdyby Transakcja miała miejsce w dniu 1 stycznia 2013 r.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma przedstawia w sposób hipotetyczny wynik finansowy
Grupy, gdyby Transakcja miała miejsce w dniu 1 stycznia 2013 r. i obejmowała cały rok 2013.
Informacje finansowe pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na swój charakter
prezentują hipotetyczną sytuację, dlatego też nie przedstawiają one rzeczywistych wyników i sytuacji finansowej Grupy za
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przedstawiony okres i na przedstawioną datę, gdyby Transakcja rzeczywiście miała miejsce w przyjętych terminach, i nie jest
ich celem określenie wyników i sytuacji finansowej w jakichkolwiek przyszłych okresach.
Informacje finansowe pro forma powinny być analizowane wraz z historycznymi informacjami finansowymi zamieszczonymi
w Prospekcie.
Założenia leżące u podstaw korekt pro forma oraz źródła informacji opisano w załączonych notach objaśniających. Korekty
pro forma zostały oparte na dostępnych Spółce informacjach i określonych założeniach, które, zdaniem Spółki, są
uzasadnione w zaistniałych okolicznościach.

2.

Podstawa sporządzenia skonsolidowanych informacji finansowych pro forma

Podstawą sporządzenia skonsolidowanych informacji finansowych pro forma były:


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Kino Polska TV” S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r.
i za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2013 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Sprawozdanie to podlegało
badaniu przez biegłego rewidenta.



Jednostkowe sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. i za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia
2013 r. podmiotów wchodzących wówczas w skład Grupy Emitenta, tj.:


„Kino Polska TV” S.A. (podmiot dominujący),



Stopklatka S.A. (jednostka zależna Emitenta),



Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. (jednostka zależna Emitenta),



KPTV Media Sp. z o.o. (jednostka zależna Emitenta),



Kino Polska Program Sp. z o.o. (jednostka zależna Emitenta),



Kino Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (jednostka zależna Emitenta) obecnie
Kino Polska Program TV Sp. z o.o.,



Filmbox International Ltd. (jednostka zależna Emitenta),



SPI International Magyarorszag, Kft. (jednostka zależna od Filmbox International Ltd.),



Help Film s.r.o. (jednostka zależna od Filmbox International Ltd.),



Help Film Slovakia s.r.o. (jednostka zależna od Filmbox International Ltd.).

Sprawozdania finansowe podmiotów wchodzących w skład Grupy Emitenta, z wyjątkiem sprawozdania finansowego Kino
Polska Program Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz spółki Help Film Slovakia s.r.o., podlegały badaniu
przez biegłego rewidenta.

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

129

Część III. Dokument Rejestracyjny
3.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku
(dane w tys. PLN, chyba, że wskazano inaczej)

AKTYWA

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje długoterminowe
Wartość firmy
Pozostałe wartości niematerialne
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Pożyczki udzielone
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Razem aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Pożyczki udzielone
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Razem aktywa obrotowe
SUMA AKTYWÓW

Grupa Kapitałowa Kino Polska
TV S.A. - przed korektami
proforma - stan na 31.12.2013 r.

Grupa Kapitałowa Kino
Polska TV S.A. - po
korektach proforma stan na 31.12.2013 r.

Korekty
proforma

6 740
953
6 011
56 396
1
-

-

6 740
953
6 011
56 396
1
-

7

-

7

3 723
605

-

3 723
605

74 436

-

74 436

644

-

644

34 723

16

34 739

797
11 032
275
14 956

-

797
11 032
275
14 956

62 427

16

62 443

136 863

16

136 879

PASYWA
Kapitał własny przypadający na właścicieli jednostki
dominującej
Kapitał zakładowy
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
Akcje własne
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane
Razem
Kapitał udziałowców niekontrolujących
(mniejszościowych)
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Rezerwy
Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Razem zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
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1 382

-

1 382

35 660

-

35 660

14 048
22 688

7 818
(7 890)

21 866
14 798

73 778

(72)

73 706

(447)

108

(339)

73 331

36

73 367

228

-

228

13 204

-

13 204

350
899
39

-

350
899
39

1 597

-

1 597

16 317

-

16 317

7 042

-

7 042

30 777

(18)

30 759

34

-

34
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Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Rezerwy
Przychody przyszłych okresów
Zobowiązania z tytułu dywidendy
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Razem zobowiązania krótkoterminowe

78
1 384
7 900
-

(2)
-

78
1 384
7 898
-

47 215

(20)

47 195

Stan zobowiązań ogółem

63 532

(20)

63 512

136 863

16

136 879

SUMA PASYWÓW

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

131

Część III. Dokument Rejestracyjny

4.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma Grupy za okres 12 miesięcy
zakończony 31 grudnia 2013 roku (dane w tys. PLN, chyba, że wskazano inaczej)

Grupa Kapitałowa Kino
Polska TV S.A. - przed
korektami proforma 12 miesięcy zakończone
31.12.2013 r.

Grupa Kapitałowa Kino
Polska TV S.A. - po
korektach proforma 12 miesięcy zakończone
31.12.2013 r.

Korekty
proforma

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Przychody ze sprzedaży

106 386
3 945
110 331

2 628
2 628

109 014
3 945
112 959

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży

(78 861)
(3 434)
(82 295)

(2 168)
(1)
(2 169)

(81 029)
(3 435)
(84 464)

Zysk / (strata) brutto ze sprzedaży

28 036

459

28 495

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne

(1 472)
(7 316)
3 431
(2 111)

(647)
(2 744)
(2 540)
(20)

(2 119)
(10 060)
891
(2 131)

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej

20 568

(5 492)

15 076

Przychody finansowe
Koszty finansowe

218
(1 224)

(87)
(972)

131
(2 196)

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy

19 562
(1 272)

(6 551)
(1 226)

13 011
(2 498)

Zysk / (strata) netto

18 290

(7 777)

10 513

(31)
(31)

30
30

(1)
(1)

18 259

(7 747)

10 512

19 028

(7 797)

11 231

(738)

20

(718)

18 290

(7 777)

10 513

18 992

(7 762)

11 230

(733)

15

(718)

18 259

(7 747)

10 512

1,38
0,96

(0,57)
(0,39)

0,81
0,57

Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Całkowite dochody ogółem
Zysk /(strata) netto za okres przypisany:
- właścicielom jednostki dominującej
- udziałowcom niekontrolującym

Całkowity dochód ogółem przypisany:
- właścicielom jednostki dominującej
- udziałowcom niekontrolującym

Zysk/(strata) na jedną akcję
– podstawowy z zysku za okres (nie w tysiącach)
– rozwodniony z zysku za okres (nie w tysiącach)

132

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

Część III. Dokument Rejestracyjny

5.

Korekty pro forma

W celu poprawnego zaprezentowania hipotetycznego wpływu transakcji nabycia przez „Kino Polska TV” S.A. 100% udziałów
Filmbox International Ltd. oraz udziałów w jej spółkach zależnych na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz na skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r. Emitent dokonał korekt pro forma.
Przedmiotowe korekty związane są z wycofaniem zaprezentowanych wyników Filmbox International Ltd. i spółek zależnych
od tego podmiotu za 1 miesiąc 2013 r. (tj. za grudzień 2013 r.) oraz wykazaniem danych finansowych tych jednostek za
okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. co zostało zaprezentowane w kapitałach własnych.
Koszty związanie z nabyciem 100% udziałów Filmbox International Ltd. wykazane pierwotnie w pozostałych kosztach
operacyjnych zostały przeniesione do pozycji kapitałów własnych w celu zaprezentowania skonsolidowanego sprawozdania
z sytuacji finansowej uwzględniającego wyłącznie wyniki osiągnięte za rok 2013.
Spółki przejmowane (opisane powyżej) współpracowały ze sobą oraz ze spółkami z Grupy Kino Polska TV S.A. w toku
działalności gospodarczej. Z tego tytułu powstała konieczność uwzględnienia korekt dotyczących m.in działalności
przychodowej jak i kosztowej. Korekty wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z całkowitych dochodów
związanie są z:
 zaprezentowaniem wyników spółek przejętych,
 wyłączeniami konsolidacyjnymi wynikającymi z zastosowaniem procedury konsolidacyjnej pełnej za okres objęty
informacjami finansowymi pro forma.
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20.2.2 Raport niezależnego biegłego rewidenta o skonsolidowanych informacjach pro forma
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20.3 Sprawozdania finansowe
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2011-2013 zostały udostępnione do publicznej wiadomości m.in.
na stronie internetowej Emitenta wskazanej w pkt. 20.1 Części III Prospektu.

20.4 Badanie historycznych rocznych informacji finansowych
20.4.1 Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez
biegłego rewidenta
Historyczne informacje finansowe wskazane w punkcie 20.1 Części III Prospektu zostały zbadane przez biegłych
rewidentów.
Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. Opinie
wyrażone przez biegłych rewidentów nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.

20.4.2 Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez biegłych
rewidentów
Poza badaniem historycznych informacji finansowych, o których mowa w punkcie 20.1 Części III Prospektu, w punkcie 13
Części III Prospektu zamieszczono prognozę zysku EBITDA Grupy za 2014 rok, która została poświadczona przez biegłego
rewidenta, natomiast w punkcie 20.2 Części III Prospektu zamieszczono informacje finansowe pro forma za 2013 r. wraz z
raportem niezależnego biegłego rewidenta. Poza powyższym żadne inne informacje zamieszczone w Prospekcie nie były
badane przez biegłego rewidenta.

20.4.3 Informacje finansowe w Prospekcie nie pochodzące ze sprawozdań finansowych
Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta
Dane zamieszczone w punkcie 5.2 (inwestycje) oraz w punkcie 8.1 (znaczące aktywa trwałe) nie pochodzą ze sprawozdań
finansowych badanych przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na
potrzeby niniejszego Prospektu. Ponadto dane finansowe za I półrocze 2014 r. nie zostały zbadane przez biegłego
rewidenta. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r. zostało poddane przeglądowi przez biegłego
rewidenta.
Informacje nie pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych Emitenta zaprezentowane w tabelach przedstawiających
dane finansowe grupy Emitenta zostały odpowiednio oznaczone jako „niezbadane”.

20.5 Data najnowszych informacji finansowych
Ostatnie roczne skonsolidowane informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta dotyczą 2013 roku i zostały
przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 19 marca 2014 r. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie
finansowe zostało skorygowane w zakresie sprawozdania z przepływów pieniężnych, o czym Emitent poinformował
raportem bieżącym nr 16/2014 opublikowanym 30 marca 2014 r.

20.6 Śródroczne i inne informacje finansowe
Po dacie ostatniego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitent opublikował w dniu 15 maja 2014 r.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 r., które nie zostało zbadane ani poddane przeglądowi przez
biegłego rewidenta oraz opublikował w dniu 29 sierpnia 2014 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014
r., które zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta, a także opublikował w dniu 14 listopada 2014 r.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy 2014 r., które nie zostało zbadane ani poddane przeglądowi przez
biegłego rewidenta.

20.7 Polityka dywidendy
Opis polityki Emitenta odnośnie wypłaty dywidendy
W dniu 15 maja 2014 roku Zarząd Emitenta kierując się stabilną sytuacją finansową Spółki oraz perspektywami jej rozwoju
podjął decyzję o przyjęciu polityki wypłaty dywidendy w latach 2013-2014. Mając na uwadze brzmienie art. 348 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, zgodnie z którym kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku
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za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z
zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, a jednocześnie kwota ta
powinna zostać pomniejszona o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które powinny być przeznaczone z zysku za
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, łączna kwota, jaką Emitent może przeznaczyć na wypłatę
dywidendy za roku 2013 wynosi 6 269 693,62 zł.
Kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy za rok 2013 składała się z następujących składowych:
3)

Zysku netto Emitenta za rok 2013 w kwocie 3 458 236,10 zł;

4)

Kapitał zapasowy Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r., który zgodnie z przepisami może być przeznaczony do
podziału powstały z zysków za lata 2007-2012 w wysokości 2 811 457,52 zł.

Zarząd Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 30 czerwca 2014 r. rekomendował wyłączenie prawa
do dywidendy za rok 2013 w stosunku do 6 mln akcji serii C Emitenta nabytych przez Oblio International B.V. (obecnie SPI
International B.V. po połączeniu Oblio International B.V. i SPI International B.V.) w zamian za 100% udziałów w Filmbox
International Ltd.
W dniu 2 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Zarządu
Emitenta co do sposobu podziału zysku Spółki za rok 2013 w wysokości 3 458 236,10 zł oraz zysku w kwocie 2 761 395,70
zł za lata ubiegłe, w ten sposób, że uzyskane zyski wypłacone zostaną akcjonariuszom jako dywidenda. Rada Nadzorcza
rekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za
rok 2013 oraz za lata ubiegłe, zgodnie z wnioskiem Zarządu Emitenta.
W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku
netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz zysku z lat ubiegłych w łącznej wysokości 6.219.631,80
PLN w następujący sposób:
1) zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości 3.458.236,10 PLN przeznaczyć do
podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,
2) kwotę 2.761.395,70 PLN przenieść z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku za lata 2007-2012 i przeznaczyć
do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.
Dywidenda dla akcjonariuszy Spółki za rok 2013 i lata ubiegłe wyniosła 0,45 PLN (słownie: czterdzieści pięć groszy) na
jedną akcję Kino Polska TV S.A.
Do dywidendy uprawnieni byli akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 lipca 2014 roku ("Dzień
dywidendy"). Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 14 sierpnia 2014 r.
Jednocześnie niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło decyzję o wyłączeniu prawa do
dywidendy za rok 2013 i lata ubiegłe w stosunku do 6 mln akcji serii C Spółki nabytych przez Oblio International B.V.
(obecnie SPI International B.V.) w zamian za 100% udziałów w Filmbox International Ltd.
Liczba akcji objętych dywidendą za rok 2013 i lata ubiegłe: 13 821 404.
Ponadto Emitent rekomendował będzie, aby dywidenda dla akcjonariuszy Emitenta za rok 2014 została wypłacona
w maksymalnej możliwej kwocie wynikającej z zysku osiągniętego przez Emitenta w 2014 roku oraz z odpowiednich
uregulowań Kodeksu spółek handlowych.
Uprzywilejowania co do dywidendy
W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy, poza i wyłączeniem prawa do dywidendy za rok
2013 i lata poprzednie w stosunku do 6 mln akcji serii C Emitenta nabytych przez Oblio International B.V. (obecnie SPI
International B.V. po połączeniu Oblio International B.V. i SPI International B.V.) w zamian za 100% udziałów w Filmbox
International Ltd.
Ograniczenia w wypłacie dywidendy
W Spółce nie występują żadne ograniczenia w wypłacie dywidendy.
Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami organem uprawnionym do podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy jest Walne
Zgromadzenie Emitenta. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które może podjęć uchwałę o wypłacie dywidendy
powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ponieważ rokiem obrotowym Emitenta jest rok
kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powinno odbywać się do końca czerwca. W przypadku podjęcia
uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy (określoną w przepisach
Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz termin wypłaty dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek
handlowych dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy albo w okresie
kolejnych trzech miesięcy. Zgodnie ze statutem Spółki Zarząd Emitenta upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet
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przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata
zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dywidendę wypłaca
się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa,
dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy
Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane będą w trybie raportów bieżących.
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy
Osoby, na których rachunkach będą zapisane akcje Spółki w dniu dywidendy.
Warunki odbioru dywidendy, termin, w którym przysługuje prawo do dywidendy oraz konsekwencje
niezrealizowania prawa w terminie
Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Spółki odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Stosownie
do art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, uchwała powinna
wskazywać datę ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Jeżeli Uchwała Walnego Zgromadzenia
takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą z zastrzeżeniem postanowień
Regulaminu KDPW dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy.
Zgodnie z § 127 Dział IV Rozdział 13 Oddział 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, Emitent
obowiązany jest niezwłocznie przekazać GPW informację o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy
dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, wartości dywidendy
przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Ponadto § 106
Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy,
dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz
terminie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia
prawa do dywidendy. Należy również uwzględnić, iż zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się
dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.
Dywidendy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi
W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kwoty dywidendy wypłaconej w okresie objętym historycznymi
informacjami finansowymi
Tabela: Wartość wypłaconych przez Emitenta dywidend za lata obrotowe 2011-2013
Rok obrotowy
zakończony

Zysk netto (tys. zł)

Dywidenda (tys. zł)

Dywidenda na akcję (zł)

Wskaźnik wypłaty dywidendy
(% zysku netto)

20131

3 458,2

6 219,6

0,45

2012

14 294,2

13 821,4

1,00

96,7%

2011

9 002,2

13 859,0

1,00

154,0%

1Dywidenda

179,9%

za rok 2013 została wypłacona w dniu 14 sierpnia 2014 r.

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta

Dywidenda za 2013 r.
W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podziału
zysku za rok 2013 oraz zysku z lat ubiegłych w następujący sposób:
1) zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 r. w wysokości 3 458 236,10 zł przeznaczyć do podziału
wśród akcjonariuszy Emitenta poprzez wypłatę dywidendy,
2) kwotę 2 761 395,70 zł z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku za lata 2007-2012 przeznaczyć do podziału
wśród akcjonariuszy Emitenta poprzez wypłatę dywidendy.
W związku z powyższym kwota łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki wynosi 6 219 631,80 zł.
Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,45 zł. Do dywidendy byli uprawnieni akcjonariusze, którzy posiadali akcje Spółki w dniu
14 lipca 2014 r. („Dzień dywidendy”). Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 14 sierpnia 2014 r.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wyłączeniu prawa do dywidendy za rok 2013 i lata ubiegłe
w stosunku do 6 mln akcji serii C Emitenta nabytych przez Oblio International B.V. (obecnie SPI International B.V.) w zamian
140

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

Część III. Dokument Rejestracyjny
za 100% udziałów w Filmbox International Ltd. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 13 821 404.
Dywidenda za 2012 r.
W dniu 28 lutego 2013 r. Emitent dokonał wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za 2012 rok. Kwota zaliczki
wyniosła 0,50 zł brutto na 1 akcję. Liczba akcji objętych wypłatą zaliczki: 13 821 404. Ogółem na wypłatę zaliczki
przeznaczono kwotę 6 910 702,00 zł.
Zgodnie z uchwałą nr 8 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 czerwca 2013 r. zysk netto Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2012 r. w wysokości 14 294 230,47 zł został podzielony w następujący sposób:
1) kwotę 13 821 404,00 zł przeznaczono do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,
z zastrzeżeniem faktu, iż 50% tej sumy tj. kwota 6 910 702,00 zł została już wypłacona na poczet zaliczki na
dywidendę za rok 2012,
2) kwotę 472 826,47 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Na mocy powyższej uchwały we wrześniu 2013 r. została wypłacona dywidenda końcowa w kwocie 6 910 702,00 zł.
Kino Polska TV S.A. posiadało wówczas 48 596 akcji własnych, co do których nie przysługiwało prawo do wypłaty zaliczki na
poczet dywidendy i dywidendy.
Dywidenda za 2011 r.
W dniu 14 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto
Spółki za rok obrotowy zakończony 31.12.2011 r. w wysokości 9 002 242,86 zł, a także kwoty w wysokości 4 856 757,14 zł
zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota
13 859 000 zł). Dywidenda na jedną akcję Spółki wyniosła 1,00 zł. W dniu ustalenia prawa do dywidendy za 2011 rok
Emitent posiadał 11 000 akcji własnych, co do których nie przysługiwało prawo do wypłaty dywidendy.

20.8 Postępowania sądowe i arbitrażowe
W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się i nie toczą, w odniesieniu do Emitenta i jego spółek zależnych lub istotnych
jednostek z nim powiązanych, żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe,
które mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową, rentowność Emitenta lub jego
grupy kapitałowej, oprócz opisanych poniżej:
1.

2.

Spółka STOPKLATKA S.A. złożyła w dniu 25 lutego 2013 r. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek
o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w ramach multipleksu pierwszego programu telewizyjnego
o charakterze wyspecjalizowanym STOPKLATKA TV. W wyniku złożenia ww. wniosku Przewodniczący Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji w dniu 30 października 2013 r. wydał decyzję o przyznaniu dla Stopklatka S.A. koncesji
o nr 544/2013-T na kanał Stopklatka TV, obowiązującej od dnia 30 października 2013 r. do dnia 29 października
2023 r. W dniu 2 kwietnia 2014 r. do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęła skarga
złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez TV Film Sp. z o.o. na ostateczną decyzję
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 lutego 2014 r. utrzymującą w mocy decyzję
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 października 2013 r. o udzieleniu koncesji Nr
544/2013 – T na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym programu
Stopklatka TV jednocześnie odmawiającej przyznanie tej koncesji TV Film Sp. z o.o. Sprawie ze skargi TV Film sp.
z o.o. została nadana sygnatura VI SA/Wa 1505/14. Pismem z dnia 30 kwietnia 2014 r. Przewodniczący Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na skargę
TV Film Sp. z o.o., wnosząc o oddalenie skargi w całości. Zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2014 r. Przewodniczący
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wezwał spółkę Stopklatka S.A. do udzielenia odpowiedzi czy spółka jako
uczestnik będzie reprezentowana przez pełnomocnika. W odpowiedzi na ww. zarządzenie, pismem z dnia 18 lipca
2014 r. pełnomocnik spółki, potwierdził, iż spółka weźmie udział w przedmiotowym postępowaniu w charakterze
uczestnika postępowania, jednocześnie przedłożył stosowne pełnomocnictwo. W ocenie Emitenta brak jest
podstaw do pozytywnego rozpoznania skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jednakowoż
istnieje ryzyko, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny uzna przedmiotową skargę za uzasadnioną co wiązałoby się
z ryzykiem utraty przez Emitenta przyznanej koncesji.
Emitent złożył w dniu 22 listopada 2012 r. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o udzielenie koncesji na
rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „KINO POLSKA” na kolejny okres. W wyniku złożenia ww.
wniosku Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w dniu 5 listopada 2013 r. wydał decyzję
o przyznaniu dla kanału Kino Polska koncesji o nr 238/K/2013-T obowiązującą od dnia 18 grudnia 2013 r. do dnia
17 grudnia 2023 r.
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4.

Emitent złożył w dniu 20 czerwca 2013 r. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o udzielenie koncesji na
rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Kino Polska Muzyka
International”. W wyniku złożenia ww. wniosku Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w dniu 16
października 2013 r. wydał decyzje o udzieleniu koncesji o nr 541/2013-T na kanał Kino Polska Muzyka
International, obowiązującej od dnia 16 października 2013 r. do dnia 15 października 2023 r.
Emitent złożył w dniu 20 czerwca 2013 r. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wniosek o udzielenie koncesji na
rozpowszechnianie w sposób rozsiewczy satelitarny programu telewizyjnego pod nazwą „Kino Polska
International”. W wyniku złożenia ww. wniosku Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w dniu
16 października 2013 r. wydał decyzję o udzieleniu koncesji o nr 540/2013-T na kanał Kino Polska International
obowiązującej od dnia 16 października 2013 r. do dnia 15 października 2023 r.

Emitent nie dysponuje wiedzą na temat jakichkolwiek pozostałych zdarzeń zaistniałych w okresie ostatnich 12 miesięcy,
które w przyszłości mogłyby spowodować zainicjowanie postępowań sądowych lub arbitrażowych mogących mieć wpływ na
sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub jego grupy kapitałowej.

20.9 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta
W okresie od 31 grudnia 2013 roku do Daty Prospektu nie zaszły znaczące zmiany w sytuacji finansowej bądź handlowej
Grupy poza poniższymi:


W dniu 3 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, wydał decyzję o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1 382 140,40 zł
na kwotę 1 982 140,40 zł. Podwyższenie to wynikało z emisji 6 000 000 nowych akcji o wartości nominalnej
0,10 zł każda.



W dniu 12 marca 2014 r. zawarta została umowa sprzedaży akcji Stopklatka S.A. pomiędzy Emitentem
i Agora S.A., na mocy której Emitent zbył na rzecz Agora S.A. 933 850 akcji Stopklatka S.A. Transakcja ta
była wynikiem wcześniejszej umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 22 lutego 2013 r. przez Emitenta oraz
Agora S.A. Po realizacji transakcji Grupa wykazała zysk na zbyciu jednostki zależnej w wysokości
36 501 tys. zł.



W dniu 21 lutego 2014 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała ostateczną decyzję podtrzymującą
w mocy decyzję Nr 544/2013-T z dnia 30 października 2013 r. w sprawie udzielenia spółce Stopklatka S.A.
koncesji na rozpowszechnianie kanału telewizyjnego pod nazwą „Stopklatka TV” w sposób rozsiewczy
naziemny w sygnale multipleksu pierwszego. Ponadto w dniu 27 lutego 2014 r. KRRiT wydała decyzję
nr 062/2014-1/544, na mocy której rozszerzona została pierwotna koncesja o możliwości rozpowszechniania
tego kanału telewizyjnego w sposób rozsiewczy satelitarny. Opłata za udzielenie koncesji wynosi
12 945 tys. zł i zostanie uiszczona w dziesięciu ratach po 1 294,5 tys. zł. Pierwsza rata została zapłacona
29 grudnia 2013 r. Płatność kolejnych dziewięciu rat przypada na dzień 29 grudnia każdego roku. Płatność
ostatniej raty przypada na 29 grudnia 2022 roku.

21 INFORMACJE DODATKOWE
21.1 Kapitał zakładowy
21.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta
Na dzień 31.12.2013 r. (stan na dzień ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych)
kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1.382.140,40 zł i dzielił się na 13.821.404 akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach
od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.140,40 zł i dzieli się na 19.821.404 akcji zwykłych na okaziciela,
w tym: 13.821.404 akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz
6.000.000 akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Obecna liczba
i wartość nominalna akcji została określona na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia
7 października 2013 r., która to uchwała zmieniła wysokość kapitału zakładowego z kwoty 1.382.140,40 zł do kwoty
1.982.140,40 zł, to jest o kwotę 600.000 zł w drodze emisji 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o ww. numerach.
Akcje serii C zaoferowane zostały w drodze subskrypcji prywatnej spółce Oblio International B.V., która objęła 6.000.000
akcji zwykłych na okaziciela serii C w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox International
Ltd. z siedzibą w Londynie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Companies House pod nr 06931548
(„aport”). Zarząd Spółki ustalił wartość aportu na dzień 31.08.2013 r. na kwotę 113 880 000 zł. Niezależny biegły rewident
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Pan Artur Rymarczyk ze spółki Ecovis System Rewident sp. z o.o. będącej podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną
przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1253, w opinii z dnia 23 września 2013 roku
z badania wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów spółki Filmbox International Ltd. potwierdził,
iż ustalona przez Zarząd Spółki wartość aportu została obliczona w sposób prawidłowy i stanowi wartość godziwą aportu.
Akcje serii C zostały objęte w drodze złożenia oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego powyżej.
Umowa objęcia akcji serii C została zawarta w dniu 27 listopada 2013 r., a akcje serii C zostały jednorazowo pokryte
w całości aportem w dniu zawarcia umowy objęcia akcji serii C. Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS na mocy postanowienia z dnia 3 lutego 2014 r.
Na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniono uchwałę
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 października 2013 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału
zakładowego Kino Polska TV S.A. poprzez emisję akcji serii C poprzez wskazanie, iż akcje serii C uczestniczyć będą
w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r., tj. począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy rozpoczynający się
w dniu 01 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone.
Emitent nie emitował akcji w ramach kapitału docelowego. Statut nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Liczba akcji Emitenta w obrocie na rynku regulowanym na dzień 01.01.2013 r. – 13.870.000.
Liczba akcji Emitenta w obrocie na rynku regulowanym na dzień 31.12.2013 r. – 13.821.404.

21.1.2 Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego Emitenta
Emitent nie emitował akcji, które nie reprezentują kapitału zakładowego.

21.1.3 Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub przez
podmioty zależne Emitenta
Na dzień 31.12.2013 Emitent, inne osoby w imieniu Emitenta, podmioty zależne Emitenta nie posiadały żadnych akcji
Emitenta.
Emitent wyjaśnia, iż w dniu 17 stycznia 2012 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia skupu akcji
własnych, zgodnie z przyjętym w tejże uchwale regulaminem. Działania te były następstwem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 28 listopada 2011 r. w sprawie skupu akcji własnych. W dniu 20 listopada 2013 r.
dokonano rejestrze przedsiębiorców KRS rejestracji zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki, wynikającej
z obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z umorzeniem zakupionych przez Spółkę 48.596 akcji własnych o
wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz
obniżenia kapitału zakładowego Emitenta. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wynikająca z umorzonych
akcji wynosi 48.596. Umorzenie akcji nastąpiło za zgodą akcjonariuszy. Z tytułu umorzenia akcji własnych akcjonariusze
otrzymali łączne wynagrodzenie w wysokości 384 576,30 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt
sześć złotych i 30/100).

21.1.4 Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe
z warrantami
Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów
wartościowych z warrantami. Ponadto Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem
pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych.

21.1.5 Informacje o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału docelowego
(autoryzowanego) lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
Statut nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Nie
istnieją żadne prawa do nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego. Statut nie przewiduje żadnych
zobowiązań do podwyższenia kapitału zakładowego. Według wiedzy Emitenta nie istnieją również inne zobowiązania do
podwyższenia kapitału zakładowego.
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21.1.6 Informacje o kapitale członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego
zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji
Emitent oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy nie istnieje kapitał Spółki, który jest przedmiotem opcji lub wobec
którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji.
Kapitały zakładowe spółek zależnych od Emitenta nie są przedmiotem opcji a wobec ich kapitałów zakładowych nie zostało
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że staną się one przedmiotem opcji.

21.1.7 Zmiany kapitału zakładowego w okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi
W dniu 26 kwietnia 2011 r. dokonano przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii B. wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego wynosiła wówczas 1 387 000 zł i dzieliła się na
13 870 000 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosiła 13 870 000 głosów.
W dniu 20 listopada 2013 r. dokonano rejestrze przedsiębiorców KRS rejestracji zmiany wysokości i struktury kapitału
zakładowego Spółki, wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z umorzeniem zakupionych przez
Spółkę 48.596 akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja. Kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1.382.140,40 zł
i dzielił się na 13.821.404 akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości
nominalnej 0,10 zł.
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie 1.982.140,40 zł i dzieli się na 19.821.404 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
13.821.404 akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 6.000.000
akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Obecna liczba i wartość
nominalna akcji została określona na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia
7 października 2013 r., która to uchwała zmieniła wysokość kapitału zakładowego z kwoty 1.382.140,40 zł do kwoty
1.982.140,40 zł, to jest o kwotę 600.000 zł w drodze emisji 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o ww. numerach.
Przedmiotowa zmiana została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
w dniu 5 lutego 2014 r. na mocy postanowienia z dnia 3 lutego 2014 r. Na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniono uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z
dnia 7 października 2013 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Kino Polska TV S.A. poprzez emisję akcji
serii C poprzez wskazanie, iż akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r., tj.
począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia
2014 roku.

21.2 Statut Spółki
21.2.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie Spółki,
w którym są określone
Celem działalności Emitenta jest prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej. Opis przedmiotu działalności Emitenta
został zamieszczony w § 6 Statutu, zgodnie z którym przedmiotem działalności jest:
1)

działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku - PKD 18.13.Z,

2)

reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z,

3)

działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z,

4)

sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego – PKD 46.43.Z,

5)

sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z,

6)

sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z,

7)

pozostała działalność pocztowa i kurierska - PKD 53.20.Z,

8)

wydawanie książek - PKD 58.11.Z,

9)

wydawanie gazet - PKD 58.13.Z,

10)

wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,

11)

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z,
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12)

działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z,

13)

działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.13.Z,

14)

działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z,

15)

działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z,

16)

nadawanie programów radiofonicznych – PKD 60.10.Z,

17)

nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - PKD 60.20.Z,

18)

działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10.Z,

19)

działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z,

20)

działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z,

21)

działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z,

22)

działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z,

23)

działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z,

24)

działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,

25)

pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z,

26)

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,

27)

działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z,

28)

działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z,

29)

pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,

30)

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,

31)

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,

32)

działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,

33)

działalność prawnicza – PKD 69.10.Z,

34)

działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,

35)

pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,

36)

stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,

37)

pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B,

38)

działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,

39)

pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,

40)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,

41)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C,

42)

pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 73.12.D,

43)

badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z,

44)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.10.Z,-

45)

działalność fotograficzna – PKD 74.20.Z,

46)

działalność związana z tłumaczeniami – PKD 74.30.Z,

47)

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,

48)

wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,

49)

wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,

50)

wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – PKD 77.22.Z,

51)

wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z,
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52)

wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD
77.39.Z,

53)

dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim –
PKD 77.40.Z,

54)

działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.10.Z,

55)

pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników- PKD 78.30.Z,

56)

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C, -

57)

działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PK D 82.11.Z,

58)

wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,

59)

działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z,

60)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z,

61)

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
82.99.Z,

62)

działalność archiwów - PKD 91.01.B,

63)

pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

2. Jeżeli na mocy przepisów prawa prowadzenie działalności Spółki wymaga koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką
działalność po otrzymaniu odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.

21.2.2 Podsumowanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta dotyczące członków
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
Zarząd
Zarząd Emitenta składa się z nie mniej niż dwóch i nie więcej niż pięciu osób, w tym prezesa, oraz pozostałych członków
Zarządu. Zarząd działa na podstawie regulaminu. Regulamin jest przyjmowany uchwałą Zarządu. Regulamin określa
w szczególności tryb podejmowania uchwał oraz sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd. Prezes
Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Zarządu, zwołuje
i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki. Prezes Zarządu może upoważnić inne
osoby do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu oraz do wydawania zarządzeń wewnętrznych. Uchwały
Zarządu zapadają jednomyślnie.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu powołuje i
odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu lub
prokurentem łącznie. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być
ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania.
W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza Spółki składa się z co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rada
Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie które określa liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej
połowy jej członków, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza podejmuje
uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady
Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów. W razie
konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka
porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu
wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady
Nadzorczej, w tym przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami
określonymi w przepisach kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej

146

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

Część III. Dokument Rejestracyjny
należy: 1) akceptacja propozycji zmian Statutu Spółki przygotowanych przez Zarząd, 2) wyznaczanie podmiotu
dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, 3) wyrażanie
zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi,
podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących
oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu
w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, 4) wyrażanie zgody na przystępowanie lub
utworzenie jakiejkolwiek organizacji gospodarczej, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów lub wkładów w spółkach, jak
również wyrażanie zgody na zmianę zaangażowania kapitałowego w jakichkolwiek organizacjach gospodarczych w których
uczestniczy Spółka, 5) wyrażanie zgody na zawarcie lub rozwiązanie umów długoterminowej współpracy przez Spółkę,
których wartość świadczenia przez okres jej trwania może przekroczyć kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość obliczaną
na dzień jej zawarcia według kursu NBP, 6) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie, najem, dzierżawę aktywów
Spółki, nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki przekraczające kwotę 500 000 Euro lub jej równowartość
obliczaną na dzień zbycia, nabycia, obciążenia, najmu, dzierżawy danego aktywa Spółki według kursu NBP, 7) wyrażanie
zgody na nabycie środków trwałych nie związane ze zwykłym zakresem czynności Spółki, przekraczające kwotę 500 000
Euro lub jej równowartość obliczaną na dzień nabycia według kursu NBP, 8) wyrażanie zgody na tworzenie pracowniczych
programów emerytalnych w Spółce oraz przyznawanie dodatkowych uprawnień emerytalnych rozszerzających istniejące już
prawa. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza
może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji
stanu majątku Spółki.

21.2.3 Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z każdym rodzajem akcji Emitenta
Prawa związane z akcjami Emitenta określa KSH, Statut Emitenta, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa
o Ofercie Publicznej oraz inne przepisy prawa.
Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Emitenta
Prawo do dywidendy – akcjonariuszowi przysługuje udział w zysku Spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela
się w stosunku do liczby akcji (art. 347 KSH). Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza,
że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości (poza wyłączeniem prawa do dywidendy za rok 2013 i
lata ubiegłe w stosunku do 6 mln akcji serii C Emitenta nabytych przez Oblio International B.V. (obecnie SPI International
B.V.) w zamian za 100% udziałów w Filmbox International Ltd.). Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala
dzień dywidendy oraz termin wypłaty. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie
kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia (art. 348 § 3 KSH). Ustalając dzień dywidendy walne zgromadzenie powinno
wziąć pod uwagę regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych (§106
i następne Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Z akcjami Emitenta nie jest związane inne od
wskazanego powyżej prawa do dywidendy prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta nie
przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje
umorzone. Obowiązujące w Polsce prawo nie wprowadza innych regulacji dotyczących stopy dywidendy lub sposobu jej
wyliczenia, częstotliwości oraz kumulatywnego lub niekumulatywnego charakteru wypłat.
Prawo poboru – akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
przez niego akcji. Na warunkach określonych w art. 433 KSH akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru
w całości lub części w interesie spółki w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia
walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowana cenę
emisyjna akcji bądź sposób jej ustalenia. Uchwała o pozbawieniu prawa poboru podjęta zostaje większością 4/5 głosów.
Przepisów o konieczności uzyskania większości 4/5 głosów nie stosuje się, (i) gdy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego, stanowi że nowe akcje maja być objęte w całości przez instytucje finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom w celu umożliwienia wykonywania im prawa poboru na warunkach określonych
w uchwale oraz (ii) gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta, w przypadku gdy akcjonariusze,
którym służy prawo poboru nie obejmują części lub całości akcji. Objęcia akcji przez subemitenta nastąpić może jedynie za
wkłady pieniężne. Zawarcie umowy wskazanej powyżej z subemitentem wymaga zgody walnego zgromadzenia. Walne
zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Statut lub uchwała walnego
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zgromadzenia może przewidywać przekazanie tej kompetencji radzie nadzorczej.
Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Emitenta nie przewiduje
żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji
i wezwaniu wierzycieli.
Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot
uprawniony zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi
(art. 340 § 3 KSH).
Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie. Zgodnie z art.
4064 KSH akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.
Prawo do zamiany akcji. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. (art. 334 § 2 KSH). Statut Emitenta nie zawiera regulacji
odmiennych w tym zakresie.
Akcje Spółki mogą zostać umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363
§ 5 KSH) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Nabycie akcji własnych przez spółkę w celu
umorzenia nie wymaga zgody walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych,
a jedynie zgody Rady Nadzorczej.
Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta
Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu
(art. 411 § 1 KSH), przy czym prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu) (art. 4061 KSH). Każdej akcji przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu (art. 411 KSH).
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
maja prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą
odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane
przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu (art. 406 §2 KSH).
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 KSH – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot, prawo głosu
z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie
z zasadą swobodnego głosowania akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Członek Zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy
czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.
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Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku
o umieszczenie w porządku obrad tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia poszczególnych spraw. Zgodnie
z art. 400 § 1 KSH prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera postanowień odmiennych. Żądanie takie z jego uzasadnieniem, powinno zostać
złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 KSH).
Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH).
Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał
na stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH).
Prawo do zgłaszania podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi (art. 401 § 5 KSH).
Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej 1/5 część kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez
najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób wyboru
rady nadzorczej.
Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH. Stosownie do
postanowień art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze Statutem lub dobrymi obyczajami i godząca
w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko
spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
1) Zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg
głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego
zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wynosi miesiąc od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH).
W sytuacji, kiedy uchwała jest sprzeczna z przepisami ustawy, może zostać zaskarżona w trybie art. 425 KSH, w drodze
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wytoczonego przeciwko spółce. Prawo zaskarżenia uchwały przysługuje
tym samym osobom wykazanym powyżej. Termin do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
spółki publicznej wynosi trzydzieści dni od jej ogłoszenia, jednakże nie później niż w terminie roku od dnia podjęcia uchwały.
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje
zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz do
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH).
Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta. Odpisy sprawozdania zarządu z
działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego
rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art.
395 § 4 KSH).
Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu
zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz może również
żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
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wysłana (art. 407 § 11 KSH).
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Akcjonariusz ma prawo żądać
wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art.
407 § 2 KSH).
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający 1/10 kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji
(art. 410 § 2 KSH).
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał
Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych
przez Zarząd odpisów (art. 421 § 2 KSH).
Prawo do uzyskania informacji o Spółce. W zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz,
któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do
protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 KSH).
Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487
KSH. Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku,
może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.
Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów,
o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz
w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Prawo to
przysługuje każdemu akcjonariuszowi (art. 341 § 7 KSH).
Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona
w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik
lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na
piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).
Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem
spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie
podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad
najbliższego walnego zgromadzenia. Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo
podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały (art. 85
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).

21.2.4 Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad,
które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa
Zgodnie ze Statutem wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Przepisy KSH przewidują możliwość
wydawania przez spółkę akcji o szczególnych uprawnieniach, a także indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste
uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem spółki. Opisane zmiany
praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi osobistych uprawnień, muszą zostać zawarte w Statucie Spółki i w związku z tym wymagana jest zmiana
Statutu w takim zakresie. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH, zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do
rejestru. Uchwała zmieniająca Statut powinna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie
podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego
uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji
lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów,
przy czym uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca oświadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane
osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy
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(art. 415 KSH). Statut Emitenta nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu,
z zastrzeżeniem, iż Zarząd Spółki jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na zmianę Statutu. Emitent nie
wyemitował akcji uprzywilejowanych, a Statut nie przyznaje żadnemu akcjonariuszowi uprawnień osobistych.
Zgodnie z art. 334 §2 KSH Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej.

21.2.5 Opis zasad określających sposób zwoływania dorocznych walnych zgromadzeń
akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, włącznie z
zasadami uczestnictwa w nich
Zgodnie z art. 4021 KSH walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie
internetowej spółki oraz w formie raportu bieżącego – zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie. Ogłoszenie powinno być
dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Art. 402 2 KSH określa zakres treści ogłoszenia
o walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Powinno zawierać co najmniej datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia
oraz szczegółowy porządek obrad, a także precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu
i wykonywania prawa głosu. W szczególności ogłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące następujących zagadnień:
1) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie
z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym
terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie
następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia (art. 401 §2 KSH).
2) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia - na
podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał
na stronie internetowej.
Statut zgodnie z art. 401 § 6 KSH może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału
zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera takich postanowień.
3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas
walnego zgromadzenia - na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy jest uprawniony do zgłaszania podczas
walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas
głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
o ustanowieniu pełnomocnika.
5) Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
6) Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
8) Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, który zgodnie z art. 406 1 KSH przypada na 16 dni przed datą
walnego zgromadzenia i jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
9) Informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, a także:
10) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania
uchwał, uwagi Zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
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11) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4023 § 1 KSH każda spółka publiczna obowiązana jest prowadzić własną stronę internetową i zamieszczać na
niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:
1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych
rodzajów, także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one
wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
Jeżeli formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną z przyczyn
technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób
i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu
akcjonariuszowi na jego żądanie.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną powinny zawierać
proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:
1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez
pełnomocnika,
2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 KSH,
3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którym głosować ma
pełnomocnik.

21.2.6 Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta dotyczących możliwości zmiany
kontroli nad Emitentem
Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany
kontroli nad Emitentem.

21.2.7 Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, regulujących progową
wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu
posiadania akcji przez akcjonariusza
Statut Emitenta nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której
konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

21.2.8 Opis warunków nałożonych zapisami Statutu lub regulaminów Emitenta, którym
podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone
wymogami obowiązującego prawa
Statut Emitenta nie zawiera postanowień wprowadzających zasady zmiany kapitału bardziej rygorystyczne niż określone
wymogami obowiązującego prawa, za wyjątkiem postanowień §17 ust. 1 pkt 1 Statutu, zgodnie z którym do kompetencji
Rady Nadzorczej należy akceptacja propozycji zmian Statutu przygotowanych przez Zarząd.

22 ISTOTNE UMOWY, INNE NIŻ ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI
Kryterium uznania umowy za istotną stanowi: (a) wysokość kapitałów własnych Emitenta tj. za istotne umowy uznaje się
umowy, których wartość wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, (b) wpływ jaki miały na główne obszary
działalności Emitenta.
W wyniku przekształcenia spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA w spółkę pod firmą Kino Polska Program TV Sp. z
o.o., spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki z tytułu umów opisanych poniżej. W miejscach w których
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jako strona umowy wskazana jest Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA należy obecnie rozumieć Kino Polska Program TV
Sp. z o.o.

22.1 Umowy finansowe
22.1.1 Umowy finansowe zawarte przez Emitenta
Aneks nr 9 z dnia 25 czerwca 2014 r. do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku bieżącym („Kredyt”) z dnia 10
kwietnia 2008 r. wraz z aneksami zawarty pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
(„Bank”)
Przedmiotem aneksu jest przedłużenie na kolejny 12 miesięczny okres kredytu w rachunku bieżącym w wysokości
8 000 000,00 zł. Zgodnie z postanowieniami Aneksu termin spłaty Kredytu upływa w dniu 30.06.2015 r. Oprocentowanie
Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia + marża banku.
Prawne zabezpieczenie spłaty Kredytu: 1) cesja wierzytelności z dwóch umów handlowych, 2) złożony przez Emitenta do
dyspozycji Banku weksel in blanco, 3) udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na
rachunkach bieżących Spółki prowadzonych przez Bank wraz z deklaracją wekslową, 4) oświadczenie o poddaniu się przez
Emitenta egzekucji w wysokości 150% kwoty przyznanego Kredytu obejmującej ewentualne roszczenia Banku z tytułu
umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 3/2008 wraz z aneksami.
Aneks nr 8 z dnia 6 sierpnia 2013 r. do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku bieżącym („Kredyt”) z dnia 10 kwietnia
2008 r. wraz z aneksami zawarty pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”)
Przedmiotem Aneksu jest zwiększenie aktualnej linii kredytowej w rachunku bieżącym Emitenta z kwoty 5 000 000 zł do
8 000 000 zł. Zgodnie z postanowieniami Aneksu termin spłaty Kredytu upłynął w dniu 30.06.2014 r. Oprocentowanie
Kredytu było zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia + marża banku. Umowa ta została przedłużona
aneksem nr 9 opisanym powyżej. Prawne zabezpieczenie spłaty Kredytu: a) złożony przez Emitenta do dyspozycji Banku
weksel in blanco, b) oświadczenie o poddaniu się przez Emitenta egzekucji do kwoty 16 000 000 zł obejmującej ewentualne
roszczenia Banku z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 3/2008 wraz z aneksami, c) udzielenie Bankowi
pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących Spółki prowadzonych przez Bank, d)
cesja wierzytelności z dwóch umów handlowych.
Strony Aneksu ustaliły, że udostępnienie dodatkowej kwoty kredytu w rachunku bieżącym, tj. 3 000 000 zł następuje po
ustanowieniu przez Kino Polska TV S.A. zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci cesji wierzytelności z umów handlowych
zawartych z jednym z kontrahentów Spółki. Niniejszy warunek został spełniony w dniu 26 września 2013 r. W niniejszym
Aneksie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą przekroczyć równowartość co najmniej
10% wartości Aneksu lub wyrażoną w złotych równowartość 200 000 euro.
Aneks nr 7 z dnia 3 lipca 2013 roku do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku bieżącym („Kredyt”) z dnia 10 kwietnia
2008 r. wraz z aneksami zawarty pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”)
Przedmiotem Aneksu jest odnowienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Emitenta w wysokości 5 000 000 zł. Zgodnie
z postanowieniami Aneksu termin spłaty Kredytu upływa w dniu 30.06.2014 r. Termin wykorzystania dotychczas
obowiązującej linii kredytowej w rachunku bieżącym w wysokości 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) upłynął
z dniem 28 czerwca 2013 roku. Pozostałe warunki umowy kredytu w rachunku bieżącym nie uległy zmianie. Oprocentowanie
Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia + marża banku. Prawnym zabezpieczeniem
spłaty Kredytu jest złożony przez Emitenta do dyspozycji Banku a) weksel in blanco, b) oświadczenie o poddaniu się przez
Emitenta egzekucji do kwoty 10 000 000 mln zł obejmującej ewentualne roszczenia Banku z tytułu umowy kredytu
w rachunku bieżącym nr 3/2008 oraz d) udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na
rachunkach bieżących Spółki.
Aneks nr 6 z dnia 29 czerwca 2012 roku do umowy nr 3/2008 kredytu w rachunku bieżącym (zwany dalej: „Kredyt”)
10 kwietnia 2008 r. wraz z aneksami pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”)
Przedmiotem Aneksu było odnowienie i zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym. Zgodnie z postanowieniami
niniejszego Aneksu, Kredyt był 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).
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Termin spłaty kredytu upłynął w dniu 28.06.2013 r. Oprocentowanie Kredytu było zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR
1M z każdego dnia + marża banku. Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu był złożony przez Spółkę do dyspozycji
Banku a) weksel własny in blanco, b) oświadczenie o poddaniu się przez Emitenta egzekucji do kwoty 10 000 000 mln zł,
obejmującej ewentualne roszczenia Banku z tytułu umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 3/2008 oraz c) 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 Aneksu za znaczący przyjęto fakt, że jego łączna szacowana wartość
w okresie przewidywanego obowiązywania może przekroczyć 10% kapitałów własnych Emitenta.

22.1.2 Umowy finansowe zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta
Umowa pożyczki z dnia 19 grudnia 2013 r. zawarta pomiędzy Stopklatka S.A. ("Pożyczkobiorca") a Kino Polska TV
S.A. ("Pożyczkodawca")
Na mocy niniejszej umowy Kino Polska TV S.A. udzieliła Stopklatce S.A. pożyczki w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie:
dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o
1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku. Strony umowy ustaliły, iż spłata pożyczki w powiększeniu o odsetki
nastąpi jednorazowo, nie później niż w dniu 31 lipca 2014 r. Pożyczkobiorca może zwrócić część albo całość pożyczki przed
upływem wskazanego w umowie terminu. Przedmiotowa pożyczka zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę przede
wszystkim na uruchomienie i rozwój programu telewizyjnego pod nazwą "STOPKLATKA TV". Prawnym zabezpieczeniem
spłaty pożyczki jest wystawiony przez Pożyczkobiorcę weksel własny in blanco oraz poddanie się przez Pożyczkobiorcę
egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 2.600.000,00 zł.
Przedmiotowa pożyczka została spłacona w dniu 25 lipca 2014 r.
Umowa pożyczki z dnia 19 grudnia 2013 r. zawarta pomiędzy Stopklatka S.A. ("Pożyczkobiorca") a Agora S.A.
("Pożyczkodawca")
Na mocy niniejszej umowy Agora S.A. udzieliła Stopklatce S.A. pożyczki w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony
pięćset tysięcy złotych). Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt %
(półtora punktu procentowego) w skali roku. Strony umowy ustaliły, iż spłata pożyczki w powiększeniu o odsetki nastąpi
jednorazowo, nie później niż w dniu 31 lipca 2014 r. Pożyczkobiorca może zwrócić część albo całość pożyczki przed
upływem wskazanego w umowie terminu. Przedmiotowa pożyczka zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę przede
wszystkim na uruchomienie i rozwój programu telewizyjnego pod nazwą "STOPKLATKA TV". Prawnym zabezpieczeniem
spłaty pożyczki jest zawarta w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Agora S.A. i Kino Polska TV S.A. umowa poręczenia, na mocy
której Kino Polska TV S.A. poręczyła, że w przypadku uchybienia przez Pożyczkobiorcę zobowiązaniu w spłacie całości lub
części kwoty pożyczki w terminie wynikającym z postanowień umowy zwróci Agorze kwotę niespłaconej przez Stopklatka
S.A. pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem. Poręczenie udzielone jest do kwoty 2.600.000,00 zł.
Przedmiotowa pożyczka została spłacona w dniu 25 lipca 2014 r.

22.2 Inne umowy
22.2.1 Inne umowy zawarte przez Emitenta
Umowa sprzedaży akcji Stopklatka S.A. z dnia 12 marca 2014 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Agora S.A.
W związku ze spełnieniem w dniu 21 lutego 2014 r. warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej zawartej 22 lutego 2013
r. pomiędzy Emitentem a Agorą S.A., Agora S.A. 12 marca 2014 r. przyjęła złożoną przez Emitenta w dniu 22 lutego 2013 r.
nieodwołalną wiążącą ofertę sprzedaży 933.850 akcji Stopklatka S.A. W konsekwencji powyższego 12 marca 2014 r.
podpisana została umowa sprzedaży akcji Stopklatka S.A. pomiędzy Agorą S.A. a Emitentem, na mocy której Agora S.A.
nabyła 933.850 akcji Stopklatka S.A. za cenę 2.147.855 zł.
Umowa objęcia akcji z dnia 7 października 2013 r. zawarta pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Oblio International B.V.
(„Oblio”)
Na mocy przedmiotowej umowy objęcia akcji Emitent złożył Oblio ofertę objęcia 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela
Spółki („Nowe Akcje”), o numerach od 000.000.001 do 006.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
akcja, w kapitale zakładowym Emitenta, za cenę emisyjną w wysokości 18,98 zł (osiemnaście złotych i 98/100) za każdą
akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 113 880 000 zł (sto trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy
złotych) za wszystkie Nowe Akcje, a Oblio niniejszą ofertę przyjęło. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy,
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w zamian za Nowe Akcje, Emitent nabył aktywa w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox International Ltd. z siedzibą
w Londynie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Companies House pod nr 06931548. Własność 100%
udziałów Filmbox International Ltd. przeszła na KPTV z chwilą zawarcia niniejszej umowy. Wartość ewidencyjna nabytych
przez Emitenta udziałów w Filmbox International Ltd. w księgach rachunkowych Spółki została przyjęta w wysokości
113 880 000 zł.
Umowa z dnia 1 października 2013 r. zawarta przez Kino Polska TV S.A. a KPTV Media Sp. z o.o. dotycząca
leasingu operacyjnego słowno-graficznego znaku towarowego „PL Kino Polska” („Znak Towarowy” lub „Przedmiot
leasingu”)
Na mocy tejże umowy KPTV Media Sp. z o.o. („Leasingodawca”) przeniósł na rzecz Emitenta („Leasingobiorca”) prawo
używania Znaku Towarowego dla celów związanych z działalnością gospodarczą Leasingobiorcy na całym terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Leasingobiorca jest upoważniony do oddania Znaku Towarowego
w sub-leasing na rzecz podmiotów trzecich, udzielania licencji bądź ustanawiania na rzecz podmiotów trzecich
w jakiejkolwiek formie prawa do korzystania ze Znaku Towarowego. Wartość początkowa Znaku Towarowego przyjęta
w księgach rachunkowych Leasingodawcy wynosi 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).Z chwilą
zawarcia opisanej powyżej umowy Leasingobiorca przejmuje uprawnienie do pobierania pożytków i innych dochodów, jakie
przynosi prawo ochronne do Znaku Towarowego, a także obowiązek dokonywania nakładów związanych m.in.
z zachowaniem tego prawa. Leasingobiorca zobowiązany jest do zapłaty czynszu z tytułu używania Przedmiotu leasingu
zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem miesięcznych rat leasingowych. Umowa rozpoczyna się z dniem jej
podpisania, a kończy z upływem miesiąca września 2018 r., za który, zgodnie z ustalonym harmonogramem, należna jest
ostatnia rata leasingowa.
Strony umowy ustaliły, że dla celów podatkowych, prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od Przedmiotu leasingu
przysługuje Leasingodawcy. Po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy, Leasingobiorcy przysługuje prawo nabycia
Przedmiotu Leasingu. Umowa przewiduje możliwość jej rozwiązania z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia
w sytuacji, gdy Leasingobiorca używa Przedmiot leasingu niezgodnie z jego przeznaczeniem, bądź dopuszcza się zwłoki
z zapłatą trzech rat leasingowych lub co najmniej trzech płatności, i mimo upomnień Leasingodawcy nie dokonał czynności
mających na celu terminowe wywiązanie się z wyżej wymienionych obowiązków. W przypadku wypowiedzenia umowy
z winy Leasingobiorcy, Leasingodawca może żądać zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat
leasingowych, pomniejszonych o korzyści, jakie Leasingodawca uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem
i rozwiązania umowy leasingu. Przedmiotowa umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku lub terminu, czy też kar
umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub równowartość 200 000 euro.
Umowa inwestycyjna z dnia 22 lutego 2013 roku zawarta pomiędzy Kino Polska TV S.A a Agora S.A.
W związku z zamiarem ubiegania się przez Emitenta i Agora S.A. („Agora”) o koncesję na kanał filmowy rozpowszechniany
drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy („Koncesja”) oraz mając na uwadze decyzję o wspólnym finansowaniu
rozwoju takiego kanału w przypadku otrzymania Koncesji w dniu 22 lutego 2013 roku została zawarta umowa inwestycyjna
(„Umowa Inwestycyjna”). Zgodnie z Umową Inwestycyjną Agora nabędzie od Emitenta taką liczbę akcji Stopklatka S.A.
(zaoferowanych jej przez Emitenta), aby: (i) udziały Agory i Emitenta w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. były równe,
(ii) udział Agory w kapitale zakładowym wynosił co najmniej 41%, pod warunkiem, że do dnia 31.12.2014 roku Stopklatka
S.A. otrzyma Koncesję oraz po spełnieniu innych, zwyczajowo stosowanych w tego rodzaju umowach warunków. Łączna
cena nabycia akcji Stopklatka S.A. nie jest istotna biorąc pod uwagę wysokość kapitałów własnych Emitenta oraz
potencjalny rozmiar działalności Spółki w przypadku otrzymania przez nią Koncesji. Strony Umowy Inwestycyjnej
zobowiązały się, że po otrzymaniu przez Stopklatka S.A. Koncesji, wspólnie i proporcjonalnie dokapitalizują Spółkę
w wysokości łącznie nie niższej niż 20 milionów złotych poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
Umowa z dnia 1 lutego 2013 r. o objęcie akcji nowej emisji serii B, pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Kino Polska
Program Sp. z o.o. SKA („KPTV Program”)
Przedmiotowa umowa dotyczy objęcia przez Emitenta 4.780.500 akcji nowej emisji serii B KPTV Program w zamian za
wkład niepieniężny w postaci przeniesienia na KPTV Program wyodrębnionej i zorganizowanej (w rozumieniu art. 55(1)
kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych) części
przedsiębiorstwa Emitenta, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne przeznaczone do wykonywania
zadań produkcji, emisji kanału telewizyjnego Kino Polska, Kino Polska Muzyka i Kino Polska International oraz sprzedaży
czasu reklamowego, tworzącej samodzielny oddział spółki pod nazwą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna - Oddział w
Warszawie („Oddział”). Wartość godziwa przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej
części przedsiębiorstwa spółki Emitenta na dzień 30 listopada 2012 roku została wyceniona na kwotę 47.805.000,00 zł.
Prawidłowość wyliczenia niniejszej wartości została zbadana przez niezależnego biegłego rewidenta Artura Rymarczyka ze
spółki System Rewident Sp. z o.o. wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1253.
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Umowa najmu z dnia 13 czerwca 2012 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. („ Spółka”, „Najemca”) a PK 13 Sp. z o.o.
S.K.A. (zwana dalej: „PK 13”, „Wynajmujący)
Przedmiotem niniejszej umowy jest najem przez Spółkę nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ulicy Puławskiej
435A o łącznej powierzchni 2 327,60 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności Spółki. Jako dzień
rozpoczęcia najmu strony ustaliły termin 1 stycznia 2013 r. Łączna szacowana wartość świadczeń wynikających z niniejszej
umowy, dla całego okresu jej obowiązywania wynosi ok. 9,5 mln zł netto. Jednocześnie Emitenta zaznacza, iż opłaty za 1 m2
nowo wynajmowanej powierzchni nie odbiegają znacznie od wówczas obowiązującej stawki czynszu, w związku
z powyższym fakt zawarcia niniejszej umowy najmu nie wpłynie w sposób istotny na wysokość bieżących kosztów Spółki.
Prawnym zabezpieczeniem zapłaty należnego PK 13 czynszu, opłat eksploatacyjnych a także innych opłat i kar umownych
będzie gwarancja bankowa lub depozyt o wartości odpowiadającej ekwiwalentowi trzymiesięcznego czynszu, opłat
eksploatacyjnych oraz szacunkowej wielkości opłat za media, powiększonych o podatek VAT. Na dzień podpisania umowy
najmu jej szacowana wartość wynosi 530 000 zł. Wysokość zabezpieczenia raz do roku może być uaktualniana ze względu
na waloryzację wartości czynszu, umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2018 r. z możliwością jej
późniejszego przedłużenia. W umowie najmu nie zostały zawarte zastrzeżenia dotyczące warunku. Umowa najmu
przewiduje możliwość obciążenia Spółki karą umowną w następujących przypadkach:
1)

2)

3)

Najemca zakończy prace związane z przystosowaniem nieruchomości dla potrzeb Spółki w terminie późniejszym
niż ustalony w harmonogramie – wówczas Wynajmujący będzie miał prawo, po uprzednim pisemnym wyznaczeniu
w porozumieniu z Najemcą dodatkowego, co najmniej 30 – dniowego terminu, wypowiedzieć umowę najmu z 6miesięcznym okresem wypowiedzenia, dodatkowo Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karami umownymi
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki
Najemca nie przedstawi w odpowiednim terminie Wynajmującemu ustalonego zabezpieczenia w formie depozytu
lub gwarancji bankowej – wówczas Wynajmującemu będzie przysługiwało prawo wypowiedzenia Umowy Najmu ze
skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Najemcy i wyznaczeniu mu dodatkowego 30 dniowego
terminu ponadto Wynajmujący może obciążyć Najemcę karami umownymi w wysokości 2.000 PLN za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu lub uzupełnieniu zabezpieczenia
w przypadku jakiejkolwiek zwłoki w zwrocie wynajmowanej nieruchomości, Spółka zobowiązana będzie zapłacić
PK 13 karę umowną w wysokości 10% miesięcznego czynszu za każdy dzień zwłoki.

Zapłata jakiejkolwiek kary umownej określonej w umowie najmu nie wyklucza możliwości dochodzenia przez wynajmującego
od Spółki odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Spółkę zobowiązań, określonych w
umowie najmu, w kwocie przekraczającej kwotę zapłaconych kar umownych albo kwotę czynszu.

22.2.2 Inne umowy zawarte przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta
Umowa z dnia 1 października 2013 r. zawarta pomiędzy KPTV Media Sp. z o.o. („Kupujący”)
a Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA („Sprzedający”) dotycząca sprzedaży słowno-graficznego znaku towarowego
„PL Kino Polska” („Znak Towarowy”)
Na mocy tejże umowy Sprzedający przeniósł na Kupującego prawo ochronne na Znak Towarowy, a Kupujący prawo to nabył
w pełnym zakresie za cenę w wysokości 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) netto. Cena nabycia
prawa ochronnego na Znak Towarowy, powiększona o podatek VAT według właściwej stawki, płacona jest przez
Kupującego w miesięcznych ratach, w terminie i wysokości określonej w umowie. Wartość ewidencyjna Znaku Towarowego
w księgach rachunkowych Sprzedającego na dzień zawarcia umowy wynosiła 39.084.000,00 zł. Źródłem finansowania
nabycia Znaku Towarowego przez KPTV Media Sp. z o.o. są środki własne.

23 INFORMACJE

OSÓB TRZECICH
I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH

ORAZ

OŚWIADCZENIA

EKSPERTÓW

23.1 Informacje o ekspertach
W Prospekcie nie zamieszczono raportów ani oświadczeń ekspertów.

23.2 Informacje od osób trzecich
Informacja o źródłach danych pochodzących od osób trzecich przedstawiona została w punkcie 6.5 Części III Prospektu.
Informacje zawarte w niniejszym Prospekcie uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone oraz że w stopniu
w jakim jest tego świadom Emitent i w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią nie
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zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.

24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
W okresie ważności Prospektu na stronie internetowej Emitenta http://kinopolska.pl/ zostały udostępnione do wglądu
w formie elektronicznej następujące dokumenty:


Statut Emitenta,



odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,



regulaminy organów Emitenta (Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia),



skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za lata obrotowe 2011-2013 wraz z opiniami i raportami
biegłych rewidentów dokonujących ich badania.

Ponadto w okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A zostały udostępnione do
wglądu w formie papierowej następujące dokumenty lub ich kopie:


historyczne dane finansowe spółek zależnych Emitenta za lata 2012-2013.

25 INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Poza posiadanymi akcjami w jednostkach zależnych Emitenta opisanych w pkt. 7.2 Części III Prospektu Emitent posiada
także 2.680.152 akcje spółki Stopklatka S.A., stanowiące 41,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Ponadto, Kino Polska TV S.A. jest także jedynym fundatorem Fundacji Kino Polska.
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY
1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1.1 Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały przedstawione w pkt. 1 Części III Prospektu.

1.2 Oświadczenia osób odpowiedzialnych
Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały zawarte w pkt. 1 Części III
Prospektu.

2 CZYNNIKI RYZYKA
Czynniki ryzyka zostały przedstawione w Części II Prospektu.

3 PODSTAWOWE INFORMACJE
3.1 Oświadczenie Emitenta o kapitale obrotowym
Zarząd Emitenta oświadcza, iż poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy Emitenta do uzyskania
dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowej spłaty swoich zobowiązań,
jest wystarczający na pokrycie potrzeb Grupy Emitenta w okresie 12 kolejnych miesięcy od Daty Prospektu Emisyjnego.

3.2 Oświadczenie Emitenta o kapitalizacji i zadłużeniu
Dane finansowe, ustalone w oparciu o niebadane skonsolidowane dane finansowe Emitenta na dzień 30.09.2014 r.
prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia, zostały przedstawione poniżej.
Tabela: Kapitalizacja i zadłużenie Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30.09.2014 r. (tys. zł)
na dzień 30.09.2014
(niezbadane)
22 647
0
3 021
2 979
42
19 626
15 874
903
367
2 482

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem
1. Gwarantowane
2. Zabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
3. Niegwarantowane / niezabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
- Przychody przyszłych okresów
- Rezerwy
- Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
II. Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego)
1. Gwarantowane
2. Zabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
3. Niegwarantowane / niezabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
- Rezerwy
- Przychody przyszłych okresów
- Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
III. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
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3 753
0
217
169
48
3 536
350
0
1 021
2 165
110 296
1 982
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2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej
3. Pozostałe kapitały
4. Zyski zatrzymane
Ogółem

148 940
-102 083
61 457
136 696

Źródło: Emitent

Tabela: Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej na dzień 30.09.2014 r. (tys. zł)
na dzień 30.09.2014
(niezbadane)
5 667

A. Środki pieniężne
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych

11 107

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0

D. Płynność (A) + (B) + (C)

16 774

E. Bieżące należności finansowe

0

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach

2 979

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

0

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

19 668

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H)

22 647

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) – (E) – (D)

5 873

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe

169

L. Wyemitowane obligacje

0

M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe

3 584

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K) + (L) + (M)

3 753

O. Zadłużenie finansowe netto (J) + (N)

9 626

Źródło: Emitent

Tabela: Zestawienie kredytów bankowych wraz z podaniem limitów kredytowych na dzień 30.09.2014 r.
Podmiot
finansujący

Waluta
kredytu

Wielkość
kredytu/limitu

Wartość kredytu na dzień
bilansowy
w walucie

w złotych

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

WIBOR 1M +3%

2015-06-30

weksel in blanco, pełnomocnictwa
do rachunków bankowych, umowa
cesji wierzytelności

Bank Polska Kasa
Opieki S.A.

PLN

8 000 000

-

2 302 073,74

SPI International
B.V. Inc.

EUR

150 000

111 595,23

463 010,81

5% p.a.

2014-12-20

brak

Magnetbank ZRt

HUF

21 250 000

17 500 000,00

382 703,95

2,65% kwartalnie

2018-03-15

hipoteka na nieruchomości

Razem kredyty i
pożyczki w PLN

3 147 788,50

Źródło: Emitent

W 2013 roku Emitent udzielił poręczenia do umowy zawartej pomiędzy Media Broadcast GmbH a Filmbox International Ltd.
(jednostka w 100% zależna od Emitenta), zgodnie z którym zobowiązała się wobec Media Broadcast GmbH,
że w przypadku, gdyby Filmbox International Ltd. nie wywiązał się z postanowień przedmiotowej umowy (szczególnie
w aspekcie finansowym), wówczas zobowiązania te ureguluje Emitent. Poręczenie zostało udzielone do kwoty 165 tys. euro.
Poza powyższym Grupa nie posiada innego zadłużenia pośredniego ani warunkowego.

3.3 Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę
Według stanu na Datę Prospektu, nie występują osoby fizyczne i prawne zaangażowanie w emisję poza niżej wymienionymi:
- Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, jest związana z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję Firmy
Inwestycyjnej Spółki w procesie wprowadzania akcji serii C do obrotu na GPW;
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Pomiędzy działaniami Firmy Inwestycyjnej i Emitenta nie występują konflikty interesów.
- Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
Doradca Prawny – Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie – jest
podmiotem odpowiedzialnym za czynności o charakterze doradczym przy przygotowaniu części Prospektu, sporządzanego
przez Emitenta. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego za przygotowanie części Prospektu jest stałe.
Doradcę Prawnego łączy z Emitentem umowa stałej obsługi prawnej.
Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują konflikty interesów.

3.4 Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
Niniejszy Prospekt nie dotyczy emisji i oferty akcji. Przedmiotem niniejszego Prospektu jest wyłącznie ubieganie się
o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym.
Dnia 27 listopada 2013 r., zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 NWZ Emitenta z dnia 7 października 2013 r., pomiędzy
Emitentem a Oblio International B.V. („Oblio”) podpisana została umowa objęcia akcji, na mocy której Emitent złożył Oblio
ofertę objęcia 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w kapitale zakładowym
Emitenta, za cenę emisyjną w wysokości 18,98 zł za każdą akcję, tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 113.880.000 zł za
wszystkie akcje serii C, a Oblio niniejszą ofertę przyjęło.
Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, w zamian za objęte akcje serii C, Emitent nabył aktywa w postaci 100%
udziałów w spółce Filmbox International Ltd. z siedzibą w Londynie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez
Companies House pod nr 06931548. Własność 100% udziałów Filmbox International Ltd. przeszła na Emitenta z chwilą
zawarcia umowy objęcia akcji serii C.
Wartość ewidencyjna nabytych przez Emitenta udziałów w Filmbox International Ltd. w księgach rachunkowych Emitenta
zostanie przyjęta w wysokości 113.880.000 zł.
Zgodnie z oświadczeniem Oblio International B.V., nabyte przez Emitenta udziały Filmbox International Ltd. nie są obciążone
ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach.
Oblio International B.V. (obecnie SPI International B.V.) jest większościowym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym ponad
50% kapitału zakładowego Emitenta oraz dysponującym ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Przeprowadzenie wyżej opisanej transakcji umożliwiło przejęcie przez Grupę działań związanych z produkcją i dystrybucją
kanałów filmowych marki FilmBox zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i na całym świecie.

4 INFORMACJE

O PAPIERACH
DOPUSZCZANYCH DO OBROTU

WARTOŚCIOWYCH

OFEROWANYCH

LUB

4.1 Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów
wartościowych
Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana emisja akcji ani publiczna oferta akcji Emitenta.
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z art. 7 ust 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z zamiarem ubiegania
się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. 6 000 000 akcji serii C, objętych przez Oblio International B.V. za cenę emisyjną w wysokości 18,98 zł za każdą akcję,
zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 października 2013 r.,
zmienionej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r., poprzez wskazanie, iż akcje serii
C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r., tj. począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy
rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku. Zgodnie z postanowieniami
umowy objęcia akcji zawartej pomiędzy Emitenta a Oblio International B.V. z 27 listopada 2013 r. w zamian za wyemitowane
akcje Emitent nabył aktywa w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox International Ltd. z siedzibą w Londynie, wpisanej do
rejestru handlowego prowadzonego przez Companies House pod nr 06931548.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 5 z dnia 7 października 2013 r. upoważniło Spółkę,
reprezentowaną przez Zarząd, do:
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zawarcia z KDPW umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez KDPW,



złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Intencją Emitenta jest wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., pod kodem ISIN PLKNOPL00014, pod którym obecnie w obrocie znajdują się akcje serii
A Emitenta. Niezwłocznie po podjęciu przez KDPW uchwały w sprawie zarejestrowania akcji serii C w systemie KDPW,
Emitent wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie akcji serii C do obrotu giełdowego.

4.2 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe
Akcje serii C powstały w wyniku uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 października 2013 r.
o podwyższeniu kapitału zakładowego, zmienionej uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca
2014 r., poprzez wskazanie, iż akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r., tj.
począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia
2014 roku. Zgodnie z art. 431 § 1 KSH, w związku z art. 430 § 1 KSH podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta wymaga
uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała taka, na mocy art. 415 KSH, dla swojej skuteczności musi być podjęta
większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgodnie z art. 431 § 4 KSH uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego
nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia.

4.3 Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami imiennymi, czy na
okaziciela oraz czy mają formę dokumentu, czy też są zdematerializowane
Akcje serii C będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są akcjami zwykłymi na
okaziciela.
Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.
Czynności w zakresie rejestracji akcji serii C Spółki prowadzone będą przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie.

4.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych
Walutą akcji serii C jest złoty polski.

4.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z akcjami
oraz procedury wykonywania tych praw
Prawa związane z akcjami Emitenta określa KSH, Statut Emitenta, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa
o Ofercie Publicznej oraz inne przepisy prawa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji uwzględniających
indywidualną sytuację zainteresowanego należy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług
doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego.

Prawa o charakterze majątkowym związane z akcjami Emitenta
Prawo do dywidendy – akcjonariuszowi przysługuje udział w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela
się w stosunku do liczby akcji (art. 347 KSH). Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza,
że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zwyczajne walne zgromadzenie
spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia
uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia (art. 348 § 3 KSH). Ustalając dzień dywidendy walne
zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów
Wartościowych (§106 i następne Szczegółowych zasad działania KDPW). Emitent jest zobowiązany poinformować Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminie dnia dywidendy
i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu
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spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim. Uczestnicy bezpośredni
ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich
rachunkach oraz przesyłają do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych informacje o:
1) wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy;
określenie wysokości tych środków powinno nastąpić z uwzględnieniem obowiązków uczestnika wynikających
z wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z dywidend;
2) łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych (krajowych i zagranicznych), który powinien zostać
pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika;
3) liczbę rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku określonego w pkt 2,
którym przysługuje prawo do wypłacanej dywidendy.
Po sprawdzeniu zgodności informacji uzyskanych od uczestników zaangażowanych w obsługę wypłaty dywidendy,
ze stanami kont prowadzonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
wzywa Emitenta do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na realizację prawa do dywidendy.
W dniu wypłaty do godz. 11.30 Emitent obowiązany jest pozostawić do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy. W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu
zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie staje się wymagalne z dniem
wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie
określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.
W przypadku podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, co do których powstaje obowiązek
podatkowy od przychodów z dywidend zasady poboru podatku określone są w punkcie 4.11 Części IV Prospektu.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Z akcjami Emitenta nie jest związane inne od
wskazanego powyżej prawa do dywidendy prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności statut Emitenta nie
przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu
wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu spółki lub świadectw użytkowych wydanych w zamian za akcje
umorzone. Obowiązujące w Polsce prawo nie wprowadza innych regulacji dotyczących stopy dywidendy lub sposobu jej
wyliczenia, częstotliwości oraz kumulatywnego lub niekumulatywnego charakteru wypłat.
Prawo poboru – akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych
przez niego akcji. Na warunkach określonych w art. 433 KSH akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru
w całości lub części w interesie spółki w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia
walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowana cenę
emisyjna akcji bądź sposób jej ustalenia. Uchwała o pozbawieniu prawa poboru podjęta zostaje większością 4/5 głosów.
Przepisów o konieczności uzyskania większości 4/5 głosów nie stosuje się, (i) gdy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego, stanowi że nowe akcje maja być objęte w całości przez instytucje finansową (subemitenta), z obowiązkiem
oferowania ich następnie akcjonariuszom w celu umożliwienia wykonywania im prawa poboru na warunkach określonych
w uchwale oraz (ii) gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta, w przypadku gdy akcjonariusze,
którym służy prawo poboru nie obejmują części lub całości akcji. Objęcia akcji przez subemitenta nastąpić może jedynie za
wkłady pieniężne. Zawarcie umowy wskazanej powyżej z subemitentem wymaga zgody walnego zgromadzenia. Walne
zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek zarządu zaopiniowany przez radę nadzorczą. Statut lub uchwała walnego
zgromadzenia może przewidywać przekazanie tej kompetencji radzie nadzorczej.
Prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Emitenta nie przewiduje
żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub
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zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji
i wezwaniu wierzycieli.
Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot
uprawniony zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi
(art. 340 § 3 KSH).
Prawo do zbywania posiadanych akcji. Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie. Zgodnie z art.
4064 KSH akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.
Prawo do zamiany akcji. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. (art. 334 § 2 KSH). Statut Emitenta nie zawiera regulacji
odmiennych w tym zakresie.
Akcje Spółki mogą zostać umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363
§ 5 KSH) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Nabycie akcji własnych przez spółkę w celu
umorzenia nie wymaga zgody walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych,
a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta
Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu
(art. 411 § 1 KSH), przy czym prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu) (art. 4061 KSH). Każdej akcji przysługuje jeden głos na walnym zgromadzeniu (art. 411 KSH).
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
maja prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą
odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji
u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie będą wydane
przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu (art. 406 §2 KSH).
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zgodnie z brzmieniem art. 340 § 3 KSH – w okresie, kiedy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot, prawo głosu
z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Zgodnie
z zasadą swobodnego głosowania akcjonariusza, akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. Pełnomocnictwo do
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy
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czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej.
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku
o umieszczenie w porządku obrad tego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia poszczególnych spraw. Zgodnie
z art. 400 § 1 KSH prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego. Statut Emitenta nie zawiera postanowień odmiennych. Żądanie takie z jego uzasadnieniem, powinno zostać
złożone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 KSH).
Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH).
Prawo do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał
na stronie internetowej (art. 401 § 4 KSH).
Prawo do zgłaszania podczas walnego zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi (art. 401 § 5 KSH).
Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej 1/5 część kapitału zakładowego wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez
najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób wyboru
rady nadzorczej.
Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH. Stosownie do
postanowień art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem lub dobrymi obyczajami i godząca
w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko
spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
1) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg
głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego
zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały wynosi miesiąc od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH).
W sytuacji, kiedy uchwała jest sprzeczna z przepisami ustawy, może zostać zaskarżona w trybie art. 425 KSH, w drodze
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wytoczonego przeciwko spółce. Prawo zaskarżenia uchwały przysługuje
tym samym osobom wykazanym powyżej. Termin do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
spółki publicznej wynosi trzydzieści dni od jej ogłoszenia, jednakże nie później niż w terminie roku od dnia podjęcia uchwały.
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje
zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz do
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 KSH).
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Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej i opinii biegłego rewidenta. Odpisy sprawozdania zarządu z działalności
spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są
wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
Prawo do przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu
zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz może również
żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana (art. 407 § 11 KSH).
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Akcjonariusz ma prawo żądać
wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art.
407 § 2 KSH).
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający 1/10 kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji
(art. 410 § 2 KSH).
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał
Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych
przez zarząd odpisów (art. 421 § 2 KSH).
Prawo do uzyskania informacji o spółce. W zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z art. 428 KSH, podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz,
któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do
protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 KSH).
Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487
KSH. Jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku,
może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.
Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów dokumentów,
o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz
w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Prawo to
przysługuje każdemu akcjonariuszowi (art. 341 § 7 KSH).
Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona
w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem
Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik
lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na
piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).
Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utworzeniem
spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Uchwałę w tym przedmiocie
podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad
najbliższego walnego zgromadzenia. Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo
podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego
podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały (art. 85
ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
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4.6 Podstawa prawna emisji papierów wartościowych
Akcje serii C Emitenta zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
7 października 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii C do obrotu na
rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmienionej uchwałą nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. oraz uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji serii C. Uchwały została podjęta w następującym brzmieniu:
„UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 7 października 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji serii C,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C,
ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii C
do obrotu na rynku regulowanym organizowanym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2
pkt.) 1 i art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.382.140,40 zł do kwoty 1.982.140,40 zł, to jest o kwotę 600.000 zł, w
drodze emisji 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000.000.001 do 006.000.000, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
4. Na podstawie art. 432 §1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej 1
akcji.
5. Akcje serii C zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej spółce Oblio International B.V., która obejmie
6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox
International Ltd. z siedzibą w Londynie, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Companies House pod nr
06931548 („aport”). Zarząd Spółki ustalił wartość aportu na dzień 31.08.2013 r. na kwotę 113 880 000 zł. Niezależny biegły
rewident Pan Artur Rymarczyk ze spółki Ecovis System Rewident sp. z o.o. będącej podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną
przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1253 w opinii z dnia 23 września 2013 roku z
badania wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów spółki Filmbox International Ltd. potwierdził, iż
ustalona przez Zarząd Spółki wartość aportu została obliczona w sposób prawidłowy i stanowi wartość godziwą aportu.
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2013 r., tj. począwszy od wypłat zysku za
rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku.
7. Akcje serii C zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt. 5
powyżej.
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8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania oferty objęcia akcji serii C inwestorowi wskazanemu w pkt. 5 powyżej oraz
do zawarcia z inwestorem umowy objęcia akcji.
9. Umowa objęcia akcji serii C zostanie zawarta w terminie najpóźniej do dnia 28 lutego 2014 r., a akcje serii C zostaną
jednorazowo pokryte w całości aportem w dniu zawarcia umowy objęcia akcji serii C.
§2
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, uzasadniającą przyczyny
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, a w szczególności w związku z planami
rozwojowymi Kino Polska TV Spółka Akcyjna, do realizacji których niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji,
działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Kino
Polska TV S.A. prawa poboru akcji serii C w całości.

Nadrzędnym celem emisji akcji serii C jest przejęcie przez Spółkę działań związanych z produkcją i dystrybucją kanałów
filmowych marki FilmBox zarówno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak i na całym świecie.
§3
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku
regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii C Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego dokonania
wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych niezbędnych do:
1/ dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
2/ dokonania dematerializacji akcji serii C Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii
C Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z
siedzibą w Warszawie.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego z dniem wpisu w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

„UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 7 października 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
w związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji serii C
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §
1 Kodeksu spółek handlowych w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii C, dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:
1) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
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„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.982.140,40 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto
czterdzieści złotych i czterdzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.821.404 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
czterysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela, w tym:
a/ 13.821.404 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje serii A o numerach
od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda,
b/ 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10
złoty (słownie: dziesięć groszy) każda.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”
„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany treści uchwały nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 7 października 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C, ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii C
do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
siedzibą w Warszawie
oraz dematerializacji akcji Spółki serii C
w punkcie 6.
§1
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie
postanawia zmienić treść punktu 6 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z
dnia 7 października 2013 r. i nadać mu nową następującą treść:
„6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2014 r., tj. począwszy od wypłat zysku za
rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii C zostały zostało zarejestrowane w dniu 3 lutego
2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

4.7 Przewidywana data emisji papierów wartościowych
Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem emisji lub oferty papierów wartościowych.

4.8 Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych
4.8.1

Ograniczenia wynikające ze Statutu

KSH oraz statut Emitenta nie przewidują żadnych postanowień ograniczających swobodę przenoszenia akcji Emitenta.
Emitent także nie posiada wiedzy o żadnych umowach zawartych na podstawie art. 338 § 1 KSH, które ustanawiałyby
ograniczenia przenoszenia jakichkolwiek akcji Emitenta lub części akcji Emitenta. Spółce nie jest również wiadomo
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o żadnych umowach zawartych na podstawie art. 338 § 2 KSH, które ustanawiałyby prawa pierwokupu lub jakiekolwiek inne
prawa pierwszeństwa w odniesieniu do jakichkolwiek akcji Emitenta.

4.8.2

Ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej
oraz Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Obrót akcjami i okresy zamknięte
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
1) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym
wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu;
2) dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty publicznej, o której
mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub
pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych,
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu
zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby
prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na
rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie
takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej (art. 159 ust. 1a Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi).
Okresem zamkniętym zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi jest:
1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi do
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy
końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego
ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy
dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od
pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.
Przepisów ust. 1 i 1a art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi nie stosuje się do czynności
dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej
rachunek decyzje inwestycyjne albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta
oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu
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danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania
się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod
warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu
zamkniętego
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodzące w skład organów zarządzających
lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia
działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te
osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Znaczne pakiety akcji spółek publicznych
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej kto:
1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce
publicznej,
2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce
i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90%
lub mniej ogólnej liczby głosów,
- jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni roboczych od dnia,
w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej
dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym,
nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dni sesyjne są określone przez spółkę prowadzącą
rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez
Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie internetowej.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu powyżej powstaje również w przypadku:
1) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej:
a) 2 % ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań
giełdowych,
b) 5 % ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym niż
określony w lit. a;
2) zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązek zawiadomienia o którym mowa powyżej spoczywa również
na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
1)

zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,

2)

nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek
nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
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3)

pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi
stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa
głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie (art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej).
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o:
1)

dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie,

2)

liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,

3)

liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów
z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,

4)

informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest
składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów;

5)

podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki,

6)

o osobach trzecich, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie Publicznej (tj. osobami
z którymi ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa
głosu) (art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy o Ofercie Publicznej).

Jeżeli podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać
informacje, o których mowa w pkt. 2) i 3) powyżej odrębnie dla każdego rodzaju akcji (art. 69 ust. 4a Ustawy o Ofercie
Publicznej).
W przypadku gdy zawiadomienie składane jest w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów
powinno ono dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów
w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku zmiany zamiarów lub
celu należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję
Nadzoru Finansowego oraz tę spółkę (art. 69 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zawiadomienie dokonywane przez podmiot, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku
z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już
wyemitowanych akcji spółki publicznej (art. 69a ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej), powinno dodatkowo zawierać
informacje o:
1)

liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz instrumentu finansowego
osiągnie w wyniku nabycia akcji,

2)

dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,

3)

dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim (art. 69 ust. 4b Ustawy o Ofercie Publicznej).
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych
kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym
wiąże się powstanie tych obowiązków.

Wezwania
Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału
w ogólnej liczbie głosów, o więcej niż:
1) 10 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej
spółce wynosi mniej niż 33 %,
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2) 5 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie
głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33 %
– może nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie
nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5 % ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z art. 73 Ustawy o Ofercie Publicznej:
1. Przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66 %
ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku
ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub
zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % ogólnej liczby głosów, do:
1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 %
ogólnej liczby głosów albo
2) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów
– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie
zmniejszeniu do nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego,
zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
3. Jeżeli przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2,
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu;
termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej
liczbie głosów.

Zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej:
1. Przekroczenie 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w wyniku
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.
2. W przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia
akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu
niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub
zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest
obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział
akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż
66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub
wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji.
3. Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z ust. 1 lub 2 nabył, po
cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub
w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do
zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje
zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.
5. Jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w ust. 2,
ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu;
termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej
liczbie głosów.
Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie
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pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki
(art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie Publicznej nie
powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia
zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej,
nie powstają w przypadku nabywania akcji:
1) spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu
zorganizowanego,
2) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, (w tym przypadku art. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie
stosuje się),
3) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
4) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach
określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871,
z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341),
5) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu
zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,
6) w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili
jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach finansowych. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie
art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na
zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie:
1)

zdematerializowane akcje innej spółki, kwity depozytowe i listy zastawne oraz

2)

obligacje emitowane przez Skarb Państwa.

W przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, w zamian za akcje będące przedmiotem
wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub
inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce (art. 76 ust. 1a Ustawy o Ofercie
Publicznej).
W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać
możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79
ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej (art. 76 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia
w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia
powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub
pośredniczącej w jego udzieleniu.
Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz
spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust.
2 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie
dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej
niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej).
W okresie między dokonaniem zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie, a zakończeniem
wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy
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o Ofercie:
1) mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony;
2) nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia
przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania;
3) nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy,
przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji
zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie
Publicznej).
Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia
przyjmowania zapisów zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania
wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej). Żądanie Komisji Nadzoru Finansowego doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, o którym
mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia
wezwania.
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej powinna zostać ustalona
na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Przepisy szczególne
Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone Rozdziale IV tej ustawy (Znaczne pakiety akcji spółek
publicznych) a opisane w znacznej części powyżej spoczywają również na:
1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub
zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych
przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych
w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa
liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy
o Funduszach Inwestycyjnych w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych,
z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu, oraz,
c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu,
4) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do
sposobu głosowania,
5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki chociażby
tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, oraz
6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. 5), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach wskazanych w pkt. 5) i 6) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną
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przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt. 5), domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym
przepisie przez:
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby
pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, oraz
4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego
uznania. (art. 87 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu - wlicza się liczbę głosów z akcji
objętych pełnomocnictwem,
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone
z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 1a. Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej dotyczącego
znacznych pakietów akcji spółek publicznych:
1) nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami,
o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zadań
związanych z organizacją rynku regulowanego, przy czym przepisu art. 69 nie stosuje się w przypadku nabywania lub
zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa powyżej, które łącznie z akcjami już
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile:
a) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz
b) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań związanych
z organizacją rynku regulowanego zawiadomi organ państwa macierzystego (w rozumieniu art. 55a Ustawy o Ofercie
Publicznej), właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz
c) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku
regulowanego (art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy o Ofercie Publicznej),
2) nie stosuje się, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy
o Ofercie Publicznej w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy
o Obrocie (art. 90 ust. 1b Ustawy o Ofercie Publicznej),
3) nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na
zasadach określonych przez:
a) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi,
b) spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których
mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, albo
c) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi (art. 90 ust. 1c Ustawy o Ofercie Publicznej),
4) nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy
inwestycyjnej, wykonujących czynności określone w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie Publicznej, pod warunkiem,
że:
a) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu
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niezależnie od podmiotu dominującego,
b) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym
zgromadzeniu spółki publicznej,
c) podmiot dominujący przekaże do Komisji Nadzoru Finansowego oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa
powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych
zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.
Warunki określone w pkt. 4 lit. a) i b) powyżej uważa się za spełnione jeżeli:
(i) struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej
zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej,
(ii) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę
inwestycyjną, działają niezależnie,
(iii) w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę
o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a towarzystwem funduszy
inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność (art. 90 ust. 1d i 1e Ustawy o Ofercie Publicznej),
4) nie stosuje się z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 6 i art. 89 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej –
w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, również w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki,
zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień
określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH
(art. 90 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej),
5) nie stosuje się z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej
w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej w ramach reprezentowania
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu
głosowania, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub
otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez
pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu (art. 90 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Zgodnie z art. 90a Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku spółki publicznej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż
Rzeczpospolita Polska, której akcje:
1)

są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)

zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym państwie członkowskim niebędącym
państwem siedziby tej spółki, albo

3)

zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki - jeżeli spółka wskazała
Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji.

- przepisu art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej nie stosuje się.
W takim przypadku podmiot nabywający akcje obowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki zgodnie z przepisami państwa członkowskiego w którym spółka publiczna ma
siedzibę. Do wezwania przeprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy
o wezwaniach (art. 72 do art. 81 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz odpowiednie przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 81 Ustawy o Ofercie Publicznej) w zakresie przedmiotu świadczenia oferowanego w wezwaniu, ceny akcji proponowanej
w wezwaniu oraz procedury przeprowadzania wezwania, w szczególności dotyczące treści wezwania i trybu jego
ogłaszania.

Odpowiedzialność za naruszenie Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, wynikających
z tejże ustawy oraz Ustawy o Ofercie Publicznej w sposób następujący:
1) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (członkowie zarządu,
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rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci oraz inne osoby pozostające
z emitentem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze), która w czasie trwania okresu
zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a ustawy (nabywanie lub zbywanie, na rachunek
własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych
powodujących lub mogących powodować rozporządzenia takimi instrumentami finansowymi), Komisja Nadzoru
Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200 000 złotych (art. 174 ust.
1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi),
2) na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi (obowiązek przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz
osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku), Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć
w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100 000 złotych, chyba że:
a) osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów
wartościowych, w sposób, który wyłącza ingerencje tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo osoba ta przy
zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi).
Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa powyżej,
w sposób następujący:
1) stosownie do art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73
ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej (wezwania) nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub
pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej
liczby głosów.
2) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo głosu z:
a) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło
z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej,
b) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków
określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz
c) akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,
- nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
3) zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku,
o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może wykonywać
prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. Prawo
głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego
zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
4) zgodnie z art. 89 ust. 2b ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej
z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt. 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot,
który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. Prawo głosu
wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia,
z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw,
5) zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto:
a) nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie Publicznej,
b) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub dokonuje takiego
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
c) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74 Ustawy
o Ofercie Publicznej,
Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

177

Część IV. Dokument Ofertowy
d) nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej,
e) nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia akcji
w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej,
f) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2 lub 5
Ustawy o Ofercie Publicznej,
g) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy
o Ofercie Publicznej,
h) wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie nie wprowadza
niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,
i) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie
Publicznej,
j) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie
art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,
k) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt. 1 lub 3 albo art. 88a Ustawy
o Ofercie Publicznej ,
l) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej art.
79 oraz 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej,
m) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej,
m) nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej,
o) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ustawy nie udostępnia dokumentów
rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,
p) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej ,
r) dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej (od litery a) do p), działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
- Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 złotych, przy czym
może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów
wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki określonego w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o Ofercie Publicznej. W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego
wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary
pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.

4.8.3

Obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Artykuł 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli:
1)

łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok
zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 EUR lub

2)

łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 EUR.

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób –
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
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3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót
realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży,
jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie
w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia
lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub
tych akcji albo udziałów;
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży;
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest
konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca obejmujący lub nabywający
akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od
dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się
od dokonania koncentracji (art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje
dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie
koncentracji – koncentracja nie została dokonana.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną
w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 EUR, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we
wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji,
podał nieprawdziwe dane.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo
nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
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Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności
okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach
określonych w decyzji, nakazać w szczególności, zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub
przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się
odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje
organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić
do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu
poprzedniego.

4.8.4

Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

1. Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady WE 139/2004.
Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie, które przekraczają określone
progi obrotu towarami i usługami. Transakcje podlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione są (z pewnymi
wyjątkami) spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany kontroli
nad przedsiębiorcą w wyniku: połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in. w drodze nabycia lub objęcia akcji lub innych papierów
wartościowych) przez jednego lub więcej przedsiębiorców lub przez jedną lub więcej osób kontrolujących już co najmniej
jednego przedsiębiorcę albo w wyniku utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pełniącego w sposób trwały wszelkie funkcje
autonomicznego przedsiębiorcy. W rozumieniu Rozporządzenia Rady WE 139/2004 przejęciem kontroli są wszelkie formy
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę (Art. 3
Rozporządzenia Rady WE 139/2004).
2. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym określone w Rozporządzeniu Rady WE 139/2004 zgłasza się Komisji
Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego
pakietu akcji.
3. Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą
intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar
wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze
wspólnotowym (Art. 4 Rozporządzenia Rady WE 139/2004).
Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady WE 139/2004, koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy
w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostatnim roku obrotowym wynosi
więcej niż 5 000 mln EUR, oraz
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR,
- chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie
trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie członkowskim.
4. Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 mln EUR,
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE zakwalifikowanych w punkcie 2) powyżej łączny obrót każdego
z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji przekroczył 25 mln EUR oraz
4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących
w koncentracji przekroczył w ostatnim roku obrotowym 100 mln EUR,
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- chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie
trzecie swoich obrotów przypadających na Wspólnotę Europejską w jednym i tym samym państwie członkowskim.
5. Przejęcia kontroli dokonują osoby lub przedsiębiorstwa, które:
1) są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub
2) nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają uprawnienia
wykonywania wypływających z nich praw.
6. Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia Rady WE 139/2004, koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność
obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi na własny rachunek lub na rachunek innych osób, czasowo posiadają
papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu
w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod
warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego
aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego
roku od daty nabycia (wyjątkowo okres ten może być przedłużony),
2) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa członkowskiego dotyczącym
likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub analogicznych postępowań,
3) działania określone powyżej przeprowadzane są przez holdingi finansowe (zdefiniowane w odrębnych przepisach prawa
wspólnotowego), jednakże pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, zwłaszcza
w kwestiach dotyczących mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają
one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio,
zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.
7. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady WE 139/2004, przedsiębiorcy są obowiązani do wstrzymania się od
dokonania koncentracji do czasu wydania przez Komisję Europejską zgody na tę koncentrację lub do upływu terminu,
w jakim decyzja powinna zostać wydana. Również utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały
wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego, stanowi koncentrację podlegającą zgłoszeniu.
Do czasu zakończenia – poprzez wydanie decyzji – badania zgłoszonej koncentracji przez Komisję Europejską zamknięcie
zgłoszonej transakcji nie może zostać dokonane. Jednakże naruszenia tego przepisu nie stanowi m.in. realizacja zgłoszonej
Komisji Europejskiej publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego
z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji na podstawie zwolnienia
udzielonego przez Komisję Europejską.
8. Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady WE 139/2004, Komisja Europejska może nałożyć na przedsiębiorcę karę
pieniężną w wysokości do 10% łącznych przychodów przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym, jeżeli przedsiębiorca
ten w szczególności dokonał koncentracji bez zgody Komisji Europejskiej lub wbrew decyzji Komisji Europejskiej.
9. W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Europejskiej może ona zgodnie z art. 8 Rozporządzenia WE
139/2004 miedzy innymi:
1) w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakazać przedsiębiorstwom rozwiązanie koncentracji,
w szczególności poprzez:
a) podział połączonego przedsiębiorstwa, lub
b) zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów.
2) w przypadku, gdy poprzez podział połączonego przedsiębiorstwa nie jest możliwe przywrócenie stanu, jaki miał miejsce
przed dokonaniem koncentracji, Komisja Europejska może przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne do przywrócenia
takiego stanu w jak najwyższym stopniu.
3) nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż przedsiębiorstwa dokonają
rozwiązania koncentracji lub podejmą inne środki dla przywrócenia wcześniejszego stanu – zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej.

4.8.5

Ograniczenia związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o radiofonii i telewizji

Zgodnie z art. 35 Ustawy o radiofonii i telewizji koncesja na rozpowszechnianie programu telewizyjnego może być udzielona
osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, osobie prawnej lub osobowej
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spółce prawa handlowego, które mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Koncesja dla spółki z udziałem osób zagranicznych może być udzielona, jeżeli:
1) udział kapitałowy osób zagranicznych w spółce lub udział osób zagranicznych w kapitale zakładowym spółki nie
przekracza 49%;
2) umowa lub statut spółki przewidują, że:
a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą
w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych,
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49%,
c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49% głosów
w osobowej spółce handlowej,
d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce
zamieszkania w Polsce.
Ustawa przewiduje jednakże, że koncesja może być również udzielona osobie zagranicznej lub spółce zależnej,
(w rozumieniu KSH) od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bez stosowania ograniczeń wskazanych w poprzednim zdaniu. Taka
sytuacja ma miejsce w przypadku Emitenta.
Niezależnie od powyższego nabycie lub objęcie akcji bądź nabycie prawa z akcji przez osobę zagraniczną w spółce, która
posiada koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, wymaga zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady
Radiofonii Telewizji, który wydaje takie zezwolenia w oparciu o uchwałę Krajowej Rady Radiofonii Telewizji. Dokonanie
czynności wskazanych powyżej bez zezwolenia są nieważne. Powyższe wymagania nie mają zastosowania do osób
zagranicznych lub spółek zależnych od osób zagranicznych w rozumieniu KSH, których siedziba lub miejsce zamieszkania
znajdują się w państwach będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ponadto, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii Telewizji może cofnąć udzieloną koncesję w przypadku, gdy nastąpi
przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad działalnością nadawcy przez inną osobę.

4.8.6

Ograniczenia wynikające z koncesji

Na Emitenta nie zostały nałożone żadne ograniczenia, które miałyby wynikać z obowiązującej koncesji.

4.9 Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub
przymusowego wykupu i odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych
Ustawa o Ofercie Publicznej wprowadza instytucję przymusowego wykupu (squeeze out) oraz przymusowego odkupu (sell –
out). Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie
z podmiotami zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce, przysługuje w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu prawo żądania od pozostałych
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w wyniku
przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu.
Cenę przymusowego wykupu, z zastrzeżeniem zdania poniżej ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie
Publicznej. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego
wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa
od ceny proponowanej w tym wezwaniu.
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w
wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie
zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za
pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest
zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego
zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na
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którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do
zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest
niedopuszczalne.
Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia posiadanych przez
siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to
składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu
(a jeżeli informacja o przekroczeniu progu nie został przekazana do publicznej wiadomości, termin na złożenie żądania
biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji,
dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu
przez innego akcjonariusza). Żądaniu wykupienia akcji są zobowiązani zadośćuczynić, w terminie 30 dni od dnia jego
zgłoszenia, solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od
niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania akcji
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki,
o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90%
ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na zasadach, określonych w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej uprawniony jest,
z zastrzeżeniem zdania poniżej do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie
Publicznej. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w wyniku ogłoszonego
wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest
uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu.

4.10 Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta
dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz
bieżącego roku obrotowego
W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego nie były przeprowadzane publiczne oferty przejęcia
w stosunku do kapitału Emitenta.

4.11 Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu
4.11.1 Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy
Dochody z posiadania akcji uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu
Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a Ustawy PDOF osoby fizyczne podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów
(przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy), jeżeli mają
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów
osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej
niż 183 dni w roku podatkowym. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4) Ustawy PDOF dywidendy oraz inne przychody faktycznie
uzyskane z posiadania akcji Emitenta przez takie osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym według stawki 19%. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.
Zgodnie z art. 30a ust. 7 Ustawy PDOF powyższych dochodów (przychodów) nie łączy się z innymi dochodami uzyskanymi
w trakcie roku podatkowego, opodatkowanymi na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej przewidzianej w art. 27
Ustawy PDOF.
Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PDOF podatek od dochodów opodatkowanych na podstawie art. 30a Ustawy PDOF
pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot, który wypłaca lub stawia do dyspozycji podatnika dywidendy oraz inne dochody
(przychody) faktycznie uzyskane z akcji, stanowiące dochód opodatkowany stawką zryczałtowaną. Płatnik zobowiązany jest
przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do końca stycznia roku następującego po roku
podatkowym. Podatnicy nie są obowiązani do wykazania w składanym przez siebie rocznym zeznaniu podatkowym
zryczałtowanego podatku pobranego przez płatnika.
Dochody z posiadania akcji uzyskiwane przez krajowe osoby prawne podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu
Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy PDOP podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Dywidendy oraz
inne dochody (przychody) faktycznie uzyskane z akcji przez osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji mające siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
(z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej), opodatkowane są według zasad określonych w art. 22 Ustawy
PDOP. Stawka podatku wynosi 19%. W przypadku dywidend podstawą opodatkowania jest cała kwota otrzymanej
dywidendy, bez możliwości jej pomniejszenia o koszty uzyskania przychodu.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy PDOP podatek od dywidend oraz innych dochodów (przychodów) faktycznie uzyskanych
z akcji pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot dokonujący wypłat należności z tego tytułu. Płatnik zobowiązany jest
przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do końca stycznia roku następującego po roku
podatkowym. Płatnik obowiązany jest ponadto przesłać podatnikom informacje o wysokości pobranego podatku, w terminie
do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany. Dochody (przychody) z dywidend
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą być także zwolnione z podatku dochodowego na
zasadach określonych poniżej, w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, którzy posiadają większe pakiety
akcji.
Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z posiadanych akcji uzyskanych przez krajowe i zagraniczne osoby prawne
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych (z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 1 Ustawy PDOP), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy PDOP):
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem
podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których
mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa
w pkt 1,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada
udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy PDOP,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat
nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej
mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku
niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka
jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po
dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych
w załączniku nr 4 do Ustawy PDOP. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę
zryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla
podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy PDOP).
Dochody z posiadania Akcji uzyskiwane przez osoby zagraniczne (osoby fizyczne i osoby prawne) nie podlegające w Polsce
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
Dywidendy oraz inne dochody faktycznie uzyskane z akcji przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce
(art. 3 ust. 2a Ustawy PDOF) oraz podmioty niemające siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
opodatkowane będą według takich samych zasad jak dochody osób krajowych (art. 3 ust. 2 Ustawy PDOF). Należy
zaznaczyć, że przepisy Ustawy PDOP mają również zastosowanie do:
1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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2) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami
prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od
całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. (art. 1 ust. 3 Ustawy PDOP)
Jednakże, obok polskich przepisów wewnętrznych, w stosunku do dochodów wspomnianych powyżej osób zagranicznych
mogą znaleźć zastosowanie postanowienia właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest
Rzeczpospolita Polska. Należy zaznaczyć, że zastosowanie stawki podatku, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo zwolnienie z podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu podatnika dla celów podatkowych poprzez uzyskanie od
niego certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ zagraniczny (art. 30a ust. 2 Ustawy PDOF oraz art. 26 ust. 1
Ustawy PDOP). Właściwy certyfikat rezydencji powinien zostać przedstawiony płatnikowi podatku dochodowego.
W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesłać zagranicznym
osobom fizycznym imienną informację o wysokości przychodu (dochodu). W stosunku do zagranicznych osób prawnych
informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku przesyła się w terminie do końca trzeciego miesiąca roku
następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Osoby zagraniczne mogą dodatkowo indywidualnie żądać
przesłania im stosownej informacji podatkowej w terminie 14 dni od wystąpienia ze stosownym wnioskiem.

4.11.2 Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych
Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby fizyczne
Zgodnie z art. 30b Ustawy PDOF od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych
instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji)
oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana
część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.. Przepis art. 30b Ustawy PDOF nie ma jednak zastosowania,
jeżeli zbycie udziałów (akcji ) przez osobę fizyczną następuje w ramach prowadzonej przez tę osobę fizyczną działalności
gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy PDOF).
W odniesieniu do osób fizycznych dochód z odpłatnego zbycia akcji ustalany jest jako różnica pomiędzy sumą przychodów
z tego tytułu (tj. sumą wartości akcji wynikającą z ceny zbycia, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami
uzyskania przychodów, rozumianymi jako wydatki na nabycie akcji, osiągnięta w roku podatkowym. Należy jednak zwrócić
uwagę, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia, będzie, bez uzasadnionej przyczyny,
znacznie odbiegała od wartości rynkowej akcji, organ podatkowy może ją zakwestionować. Zgodnie z art. 30b ust. 7 Ustawy
PDOF w związku z art. 30a ust. 3 Ustawy PDOF, jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych albo wykupywanych lub w
inny sposób unicestwianych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to tytuły
uczestnictwa począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której mowa w zdaniu pierwszym,
stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy obowiązani są wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym uzyskane wdanym
roku dochody z tytułu odpłatnego zbycia akcji i obliczyć należny podatek dochodowy. Powyższe zeznanie należy złożyć
w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po danym roku podatkowym (w tym samym terminie należy również wpłacić
obliczony podatek).
Co do zasady, podstawą sporządzenia zeznania rocznego powinny być informacje przekazywane podatnikom przez płatnika
w trybie art. 39 ust. 3 Ustawy PDOF. W odniesieniu do dochodów z odpłatnego zbycia akcji brak jest natomiast obowiązku
poboru podatku przez płatnika oraz obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego.
Należy ponadto zaznaczyć, że zgodnie z art. 9 ust. 6 w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy PDOF o wysokość straty poniesionej
w roku podatkowym z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła
(źródło to obejmuje, w szczególności, przychody z odpłatnego zbycia akcji oraz innych papierów wartościowych)
w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek
z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.
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Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez krajowe osoby prawne
Dochody z odpłatnego zbycia akcji uzyskiwane przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także inne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
(z wyjątkiem spółek cywilnych i spółek osobowych), podlegają ogólnym zasadom opodatkowania wynikającym z Ustawy
PDOP, tj. są opodatkowane według podstawowej stawki podatkowej w wysokości 19%, łącznie z innymi dochodami
uzyskanymi w trakcie roku podatkowego, na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy PDOP.
W odniesieniu do osób prawnych przychód z odpłatnego zbycia akcji ustalany jest jako wartość akcji wynikająca z ceny
zbycia. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia bez
uzasadnionej przyczyny znacząco odbiega od wartości rynkowej akcji, organ podatkowy może ją zakwestionować. Przy
odpłatnym zbyciu akcji wydatki na ich nabycie są kosztem uzyskania przychodu z tego zbycia, zmniejszającym podstawę
opodatkowania.

Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez osoby zagraniczne
Zagraniczni posiadacze akcji (tzn. takie podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania w Polsce) podlegają opodatkowaniu w Polsce z tytułu
odpłatnego zbycia akcji jedynie w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dochody osób zagranicznych są opodatkowane według takich samych zasad jak dochody osób krajowych. Należy jednak
zaznaczyć, że przepisy Ustawy PDOP mają również zastosowanie do:
1) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami
prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od
całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. (art. 1 ust. 3 Ustawy PDOP).
Jednakże, oprócz polskich przepisów wewnętrznych, zasady opodatkowania osób zagranicznych wynikają z odpowiednich
umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, a także z odpowiednich
przepisów zagranicznych. Zazwyczaj umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stanowią, iż zyski ze
sprzedaży papierów wartościowych mogą być opodatkowane tylko w państwie, w którym sprzedawca ma miejsce
zamieszkania, siedzibę lub zarząd. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy osoba zagraniczna posiada w Polsce zakład
w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a dochody z odpłatnego zbycia akcji mogłyby zostać
przypisane temu zakładowi. Wówczas bowiem dochody te będą opodatkowane w Polsce, tak jak dochody osób krajowych.
Należy ponadto zaznaczyć, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową zostało wyraźnie uzależnione od udokumentowania
rezydencji podatkowej podatnika poprzez przedstawienie płatnikowi odpowiedniego certyfikatu rezydencji wydanego przez
właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 30b ust. 3 Ustawy PDOF).

4.11.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących
instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa
te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
- w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi zwolniona jest od podatku od czynności
cywilnoprawnych.
W przypadku gdy powyższa sytuacja nie będzie miała miejsca, sprzedaż akcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem
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od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1%, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności
cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy w myśl
art. 4 ust. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

4.11.4 Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają w Polsce
tylko osoby fizyczne. Co do zasady, podatkowi temu podlega nabycie akcji w drodze spadku lub darowizny, przy czym kwota
podatku zależy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, lub też innego stosunku pomiędzy darczyńcą/spadkodawcą
a obdarowanym/spadkobiercą. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy
opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty
wolne od podatku. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Nabycie własności akcji przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych,
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę) jest zwolnione od podatku, pod warunkiem dokonania w określonym
terminie stosownego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli
w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub na terytorium takiego państwa.

4.11.5 Odpowiedzialność płatnika
Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążących na nim obowiązków obliczenia, pobrania
i wpłacenia podatku organowi skarbowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany
a niewpłacony. Powyższej regulacji nie stosuje się jednak, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie
został pobrany z winy podatnika. W takim przypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.

5 INFORMACJE O WARUNKACH EMISJI
Nie dotyczy. Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji
serii C do obrotu na rynku regulowanym.

6 DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA
DOTYCZĄCE OBROTU

6.1 Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem
wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na
rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych
Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 6 000 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10
zł każda do obrotu na rynku regulowanym. W tym celu niezwłocznie po otrzymaniu decyzji KNF w sprawie zatwierdzenia
Prospektu, Zarząd Emitenta wystąpi z odpowiednimi wnioskami do KDPW, a następnie do GPW w celu dokonania
odpowiednio rejestracji akcji w systemie KDPW (dematerializacja akcji) oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku
regulowanym.
Zamiarem Emitenta jest dokonanie rejestracji akcji w systemie KDPW pod kodem ISIN PLKNOPL00014, którym oznaczone
są akcje Emitenta, będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
Z uwagi na fakt, iż akcje serii C zostały objęte wyłącznie przez jeden podmiot – Oblio International B.V., akcje serii C nie
spełniają warunków rozproszenia przewidzianych w Rozporządzeniu o Rynku oraz nie spełniają kryterium rozproszenia
określonego w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu GPW. Dlatego też dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym
(rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wymagać będzie odstąpienia, na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu GPW,
przez Zarząd Giełdy od stosowania w stosunku do akcji serii C wymogów rozproszenia określonych w § 3 ust. 2 pkt 2)
Regulaminu GPW. Na Datę Prospektu Emitent nie może zapewnić, że Zarząd Giełdy skorzysta z uprawnienia
przewidzianego w § 3 ust. 3 Regulaminu GPW.
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GPW każdorazowo dokonuje indywidualnej oceny istnienia przesłanek pozwalających na zastosowanie jednego z wyjątków
wskazanych w § 2 ust. 4 pkt 3) Rozporządzenia o Rynku, na podstawie danych zawartych we wniosku Emitenta oraz na
podstawie innych okoliczności mogących mieć wpływ na taką ocenę.

6.2 Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do
obrotu papiery wartościowe taj samej klasy, co papiery wartościowe
oferowane lub dopuszczane do obrotu
Na Datę Prospektu, przedmiotem obrotu na oficjalnym rynku notowań prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. są Akcje Emitenta Serii A, w liczbie 13 821 404, oznaczone kodem ISIN PLKNOPL00014.
Akcje serii A Emitenta są przedmiotem obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW. Są notowane w systemie notowań
ciągłych, pod nazwą skrótową KINOPOL (skrót KPL) i zakwalifikowane do segmentu 50 Plus (do którego należą akcje
spółek, których kapitalizacja wynosi powyżej 50 mln euro). Są uczestnikiem indeksów WIG, WIG250, WIG-Poland, WIGMEDIA,MIS80.

6.3 Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem
subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co
tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu
na rynku regulowanym
Nie dotyczy. Takie operacje nie mają miejsca.

6.4 Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działań
jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz
podstawowe warunki ich zobowiązania
Nie dotyczy. Prospekt został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenia do
obrotu na rynku regulowanym akcji serii C.

6.5 Działania stabilizacyjne
Nie przewiduje się działań stabilizujących cenę akcji Emitenta.

7 INFORMACJA NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH
SPRZEDAŻĄ

7.1 Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży
Akcje objęte Prospektem nie są przedmiotem sprzedaży.

7.2 Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających
Akcje objęte Prospektem nie są przedmiotem sprzedaży.

7.3 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu “lock-up”. Strony, których to dotyczy.
Treść umowy i wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego zakazem
sprzedaży
Emitent nie posiada wiedzy aby umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” zostały zawarte przez jakiegokolwiek
akcjonariusza.

8 KOSZTY EMISJI LUB OFERTY
Sporządzenie Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem nowej emisji papierów wartościowych Emitenta.
Szacunkowa wielkość wszystkich kosztów związanych z emisją oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku
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regulowanym akcji serii C wynosi 600 tys. zł netto. Obejmuje ona koszty usług prawnych, notarialnych i doradztwa, opłaty
i prowizje związane z wprowadzeniem akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, uiszczane na rzecz GPW oraz KDPW,
a także pozostałe koszty, w tym inne opłaty administracyjne.

9 ROZWODNIENIE
Niniejszy Prospekt nie jest związany z przeprowadzeniem nowej emisji papierów wartościowych Emitenta, w związku z czym
nie występuje rozwodnienie kapitału zakładowego Emitenta.

10 INFORMACJE DODATKOWE
10.1 Opis zakresu działań doradców związanych z emisją
Informacje dotyczące doradców związanych z emisją oraz opis zakresu ich działań zostały przedstawione w punkcie 3.3
Części IV Prospektu.

10.2 Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez
uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których
sporządzili oni raport
W Części IV Prospektu nie zamieszczono żadnych informacji, które zostały zbadane lub poddane przeglądowi przez
biegłego rewidenta, oraz odnośnie których sporządzili oni jakikolwiek raport lub opinię.

10.3 Dane na temat eksperta
W Prospekcie nie zamieszczono raportów ani oświadczeń ekspertów.

10.4 Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie
powtórzone. Źródła tych informacji
W Prospekcie nie zostały zamieszczone żadne informacje pochodzące od osób trzecich.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1

Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie

Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie:
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śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2014 r.,
które nie było badanie ani poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta (raport okresowy Emitenta z dnia
14.11.2014 r. dostępny na stronie internetowej Emitenta http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,okresowy),



śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2014 r.,
poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta (raport okresowy Emitenta z dnia 29.08.2014 r. dostępny na
stronie internetowej Emitenta http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,okresowy),



skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta (raport okresowy
roczny
Emitenta
z
dnia
19.03.2014
r.
dostępny
na
stronie
internetowej
Emitenta
http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,okresowy),



skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok wraz z opinią biegłego rewidenta (raport okresowy
roczny
Emitenta
z
dnia
20.03.2013
r.
dostępny
na
stronie
internetowej
Emitenta
http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,okresowy),



skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 rok wraz z opinią biegłego rewidenta (raport okresowy
roczny
Emitenta
z
dnia
19.03.2012
r.
dostępny
na
stronie
internetowej
Emitenta
http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,okresowy),



raport bieżący Emitenta nr 34/2014 z dnia 31.10.2014 r. – dotyczący decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze
spółką zależną – Kino Polska Program TV Sp. z o.o. (dostępny na stronie internetowej Emitenta
http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,biezacy),



raport bieżący Emitenta nr 20/2014 z dnia 15.05.2014 r. – dotyczący zmiany polityki dywidendy Emitenta
(dostępny na stronie internetowej Emitenta http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,biezacy),



raport bieżący Emitenta nr 19/2014 z dnia 15.05.2014 r. – dotyczący informacji o korekcie prognozy zysku EBITDA
Grupy
za
2014
rok
(dostępny
na
stronie
internetowej
Emitenta
http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,biezacy),



raport bieżący Emitenta nr 23/2014 z dnia 30.05.2014 r. – dotyczący informacji o korekcie skonsolidowanego
raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r. w zakresie zmian prezentacji kosztów segmentów operacyjnych Emitenta
(dostępny na stronie internetowej Emitenta http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,biezacy),



raport bieżący Emitenta nr 16/2014 z dnia 30.03.2014 r. – dotyczący informacji o korekcie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 rok (dostępny na stronie internetowej Emitenta
http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,biezacy),



raport bieżący Emitenta nr 28/2013 z dnia 3.07.2013 r. – dotyczący informacji o sporządzeniu prognozy zysku
EBITDA
Grupy
za
rok
2014
(dostępny
na
stronie
internetowej
Emitenta
http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,biezacy),



raport bieżący Emitenta nr 24/2013 z dnia 13.06.2013 r. – dotyczący informacji o planowanym rozszerzeniu
działalności
na
rynki
międzynarodowe
(dostępny
na
stronie
internetowej
Emitenta
http://kinopolska.pl/relacjeinwestorskie/raport,biezacy).
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Definicje i skróty

DEFINICJE I SKRÓTY
Definicje i skróty zastosowanie w Prospekcie:
Blu-ray

Format zapisu optycznego, następca formatu DVD.

CRF

Cyfrowe Repozytorium Filmowe Sp. z o.o. – podmiot z Grupy Emitenta

Data Prospektu

Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF

Doradca Prawny

Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych,
adres: ul. T. Chałbińskiego 8, 00-613 Warszawa

DCP

ang. Digital Cinema Package – Pakiet Kina Cyfrowego – to zbór plików
cyfrowych używanych do przechowywania i przekazywania strumieni
audio i wideo oraz innych danych na potrzeby kina cyfrowego.

DNS

ang. Domain Name System – system serwerów, protokół komunikacyjny
oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych.
Umożliwia zmianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy
zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.

DVD

ang. Digital Video Disc – standard zapisu danych na optycznym nośniku
danych.

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

EBITDA

EBITDA jest definiowana jako zysk z działalności operacyjnej
powiększony o amortyzację. EBITDA nie jest miarą wyników
operacyjnych ani płynności według MSSF. EBITDA jest miarą stosowaną
przez Emitenta w zarządzaniu jej działalnością. Wielkość ta jest
powszechnie stosowana przez inwestorów w celu spójnego porównania
wyników jednostek bez uwzględniania przychodów i kosztów finansowych
oraz amortyzacji, która może różnić się znacznie, zależnie od przyjętych
w poszczególnych spółkach szacunków dotyczących pozostałego okresu
ekonomicznego użytkowania
środków trwałych i wartości
niematerialnych. W związku z tym EBITDA został zaprezentowany
w niniejszym Prospekcie, aby umożliwić pełniejszą analizę wyników
działalności Emitenta w porównaniu z innymi podmiotami. Nie należy
jednak rozpatrywać EBITDA niezależnie od wyników z działalności
ustalonych zgodnie z MSSF. Ponieważ EBITDA nie posiada jednolitej
definicji, EBITDA prezentowany przez Emitenta może być
nieporównywalny z EBITDA prezentowanym przez inne spółki.

Emitent, Spółka

Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie

EUR, euro

Euro - jednostka monetarna w państwach tworzących strefę euro w Unii
Europejskiej

Firma Inwestycyjna

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie,
adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

FMCG

ang. fast-moving consumer goods – produkty szybko zbywalne –
produkty spożywcze, środki czystości, alkohol, papierosy.

FTP

ang. File Transfer Protocol – protokół transferu plików umożliwiający
dwukierunkowy transfer plików w sieci komputerowej.

Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Grupa Emitenta, Grupa Kapitałowa, Grupa

Emitent wraz z podmiotami zależnymi wskazanymi w punkcie
7.1 Części III Prospektu

HbbTV

ang. Hybrid Broadcast Broadband TV – standard telewizji hybrydowej,
łączący tradycyjną emisję sygnałów telewizyjnych z multimedialnymi
treściami dostarczanymi za pomocą szerokopasmowego łącza do
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internetu.
High Definition, HD

Telewizja wysokiej rozdzielczości, ogólne określenie
telewizyjnego o rozdzielczości większej niż standardowa.

HUF

Forint – waluta obowiązująca jako prawny środek płatniczy na terytorium
Węgier

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie

Kodeks Cywilny, KC

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze
zm.)

KSH

Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94,
poz. 1037 ze zm.)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie

KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz
związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej

Multipleks, MUX

Pakiet kanałów telewizyjnych, radiowych i dodatkowych usług
jednocześnie transmitowanych cyfrowo do odbiorcy w jednym kanale
częstotliwości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

Naziemna telewizja cyfrowa

Telewizja wykorzystująca do emisji programów w technice cyfrowej
nadajniki znajdujące się na powierzchni ziemi

NBP

Narodowy Bank Polski

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z
2005, Nr 85, poz. 727 ze zm.)

PISF

Polski Instytut Sztuki Filmowej – państwowa instytucja kultury
odpowiedzialna za rozwój polskiej kinematografii oraz promocję polskiej
twórczości filmowej zagranicą

PLN, zł, złoty

Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

Prospekt

Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, akcjach serii C
wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym, sporządzony zgodnie
z Rozporządzeniem o prospekcie.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Raport Bieżący

Raport bieżący Emitenta w rozumieniu Rozporządzenia o Raportach

Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004

Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Rozporządzenie o Prospekcie

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
(z późn. zmianami) wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechnienia reklam

Rozporządzenie o Raportach

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
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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 późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie o Rynku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do
obrotu na tym rynku (Dz.U. z 2010 r., Nr 84, poz. 547)

S.A.

Spółka Akcyjna

Statut, Statut Spółki

Statut Emitenta

sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Stopklatka S.A.

Podmiot z Grupy Emitenta prowadzący portal Stopklatka.pl oraz nadający
kanał telewizyjny Stopklatka TV.

Stopklatka.pl

Jeden z najpopularniejszych w Polsce portali filmowych prowadzony
przez Stopklatka S.A. – spółkę z Grupy Emitenta

System playoutowy

System do zarządzania transmisją kanału telewizyjnego zgodnie
z przygotowaną ramówką i dostarczoną treścią wideo

Transponder

Podstawowy element satelity komunikacyjnego, który umożliwia
transmisję kanału telewizyjnego lub radiowego

Tuner MPEG-4

Urządzenie pracujące w standardzie kodowania audio i wideo.

TVP

Telewizja Polska S.A.

UE, Unia Europejska

Unia Europejska, związek państw – członków Wspólnot Europejskich
zawarty na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (podpisany w 1992
roku w Maastricht, wszedł w życie 1.11.1993)

USD

Dolar amerykański, waluta obowiązująca jako prawny środek płatniczy na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ustawa o Biegłych Rewidentach

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (Dz.U. z 2009 r nr 77, poz. 649 z późn. zm.)

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (teks
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 157)

Ustawa o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r., poz. 331, z późn. zm.)

Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie
Publicznej

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz.
1382)

Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie
Instrumentami Finansowymi

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. nr 94 z późn. zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity – Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych, PDOP

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)

Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649)

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768 ze zm.)

Prospekt Emisyjny Kino Polska TV S.A.

193

Definicje i skróty
Ustawa o prawie autorskim

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity – Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.)

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r. nr 152 poz. 330 z późn. zm.)

Ustawa o radiofonii i telewizji

Ustawa z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity – Dz.U.
z 2011 r. nr 43, poz. 226)

VoD

ang. Video on Demand – wideo na życzenie – usługa zezwalająca na
oglądanie nadawanego materiału filmowego w wybranym czasie,
późniejszym niż czas emisji.

Walne Zgromadzenie, WZ

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

Zarząd

Zarząd Emitenta

ZW

Zgromadzenie Wspólników
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