Raport bieżący nr 2/2014
Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A.
Data sporządzenia raportu: 24 stycznia 2014 r.
Temat: Zwarcie znaczącej umowy przez spółki zależne
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Emitent”) informuje, o zawarciu w dniu 24 stycznia 2014 r. znaczącej
umowy o współpracy pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta, tj. Kino Polska Program
Sp. z o.o. SKA (podmiot, w którym Emitent posiada 100% akcji) oraz Stopklatką S.A. (podmiot,
w którym Emitent posiada 82,09% akcji).
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 Stopklatki 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 niniejszej umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana
wartość w okresie pięciu lat może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 3 pkt 1 oraz §9 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 z późn. zm.).
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