Raport bieżący nr 8/2015
Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A.
Data sporządzenia raportu: 7 maja 2015 r.
Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kino Polska TV S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 6 maja 2015 r. umowy pomiędzy
Emitentem a ITI Neovision S.A. („Umowa”).
Umowa ta stanowi kontynuację wcześniej obowiązujących odrębnych umów z ITI Neovision S.A.
oraz Canal + Cyfrowy S.A., dotyczących dystrybucji kanałów marki FilmBox.
Na mocy Umowy, Kino Polska TV S.A. („Licencjodawca”) udzielił ITI Neovision S.A.
(„Licencjobiorca”) odpłatnej i niewyłącznej licencji, obejmującej m.in. prawo do włączenia
programów telewizyjnych pod nazwami: „FilmBox”, „FilmBox Extra”, „FilmBox Family”, „FilmBox
HD”, „FightBox” oraz „FilmBox Action” (dalej: „Programy”) do oferty programowej Licencjobiorcy,
udostępnianej zarówno za pomocą kart dostępowych przedpłacanych jak i na podstawie umów
abonenckich oraz udostępniania Programów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez
platformę „nc+”, „n” oraz „Cyfra+”, w systemie analogowym, cyfrowym; drogą satelitarną (DTH oraz
SMATV), kablową oraz poprzez systemy IPTV. Licencjodawca wyraża również zgodę na włączenie
Programów do pakietów telewizyjnych oferowanych na terytorium Polski przez Cyfrowy Dom
Sp. z o.o.
Dodatkowo od dnia 1 czerwca 2015 r. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji uprawniającej
do:
 reemisji programów telewizyjnych oznaczonych nazwami: „Kino Polska”, „Kino Polska
Muzyka”, „FilmBox”, „FightBox”, „FilmBox HD”, „FilmBox Extra”, „FilmBox Family” oraz
„DocuBox” (w związku z dystrybuowaniem przez Licencjobiorcę oferty Licencjodawcy
oznaczonej nazwą „FilmBox Live”, która obejmuje tzw. „live streaming” wskazanych
powyżej programów telewizyjnych, na rzecz abonentów Licencjobiorcy (mających dostęp
do programów „Kino Polska”, „Kino Polska Muzyka”, „FilmBox”, „FightBox”, „ FilmBox HD”,
„FilmBox Extra” w ramach pakietu programów telewizyjnych, który odbierają drogą
satelitarną lub za pomocą systemu IPTV), w ramach usług świadczonych przez
Licencjobiorcę, które umożliwiają oglądanie na urządzeniach mobilnych (w szczególności
telefonach komórkowych lub tabletach) oraz komputerach (zarówno stacjonarnych, jak
i przenośnych) programów telewizyjnych oraz korzystanie z oferowanych przez
Licencjobiorcę serwisów na żądanie;


udostępniania utworów audiowizualnych zawartych w kolekcjach „na żądanie”
(udostępnianych przez Licencjodawcę w ramach oferty oznaczonej nazwą „FilmBox Live”)

w systemie „na żądanie”, na rzecz abonentów Licencjobiorcy (mających dostęp do
programu „FilmBox” lub „FilmBox HD” w ramach pakietu programów telewizyjnych, który
odbierają drogą satelitarną lub za pomocą systemu IPTV), w ramach usług świadczonych
przez Licencjobiorcę, które umożliwiają oglądanie na urządzeniach mobilnych
(w szczególności telefonach komórkowych lub tabletach) lub komputerach (zarówno
stacjonarnych, jak i przenośnych) programów telewizyjnych oraz korzystanie
z oferowanych przez Licencjobiorcę serwisów na żądanie.
W zamian za wyżej opisane prawa Licencjodawcy przysługuje ustalone na warunkach rynkowych
miesięczne wynagrodzenie, uzależnione od liczby abonentów Programów, pozyskanych zgodnie
z Umową.
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 na piśmie wypowiedzenia niniejszej Umowy,
najpóźniej na 3 (trzy) miesiące przed upływem pierwszego 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 uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość
w przewidywanym okresie obowiązywania może przekroczyć kwotę 10% kapitałów własnych
Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 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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