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Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 1 października 2013 r. zawarta
została na warunkach rynkowych umowa pomiędzy KPTV Media Sp. z o.o. („Leasingodawca”)
a Kino Polska TV S.A. („Leasingobiorca”) dotycząca leasingu operacyjnego słowno-graficznego
znaku towarowego „PL Kino Polska” („Znak Towarowy” lub „Przedmiot leasingu”).
Na mocy tejże umowy Leasingodawca przenosi na rzecz Leasingobiorcy 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.
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.
Kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż jej łączna wartość
w przewidywanym okresie obowiązywania przekracza kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.
Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż Leasingodawca jest podmiotem w 100% zależnym
od Kino Polska TV S.A.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz
z późn. zm.).
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