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Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 lutego 2016 r. powziął
informację o podpisaniu aneksu („Aneks”) do umowy znaczącej zawartej pomiędzy Emitentem
a UPC Polska Sp. z o.o. („UPC”, „Operator”) z dnia 10 stycznia 2008 r. („Umowa”).
Przedmiotem Aneksu jest przedłużenie okresu obowiązywania Umowy do 28 lutego 2019 r.,
po upływie którego podlegać będzie ona automatycznemu przedłużeniu na kolejne jednoroczne
okresy, chyba że jedna ze stron przekaże drugiej stronie pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu
Umowy. Pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy strona powinna złożyć przynajmniej
na 3 miesiące przed końcem aktualnego okresu obowiązywania, chyba że nastąpi jej wcześniejsze
rozwiązanie na warunkach określonych w niniejszej Umowie.
Na podstawie przedmiotowej Umowy UPC otrzymało niewyłączną licencję do:

reemisji kanału Kino Polska („Kanał”) w formacie analogowym lub cyfrowym w sieciach
kablowych Operatora do abonentów, którym przysługuje prawo do odbioru Kanału,
łącznie z prawami digitalizacji, kompresji, kodowania, multipleksowania i przystosowania
sygnału Kanału w każdy inny sposób niezbędny do korzystania z praw przyznanych
Operatorowi.


publicznego udostępniania Kanału w miejscu i czasie wybranym przez abonenta w ramach
dystrybucji internetowej Kanału na terytorium Polski w celu umożliwienia abonentom
korzystania z usług interaktywnych oraz oglądania programów telewizyjnych w szczególności
na komputerach stacjonarnych, telefonach komórkowych, tabletach oraz innych urządzeniach
przenośnych.

UPC ma również prawo do udostępniania swoim abonentom usług Network PVR lub Replay TV
w zakresie Kanału, polegających na udostępnianiu abonentom kopii emitowanych audycji
lub programów w wybranym przez abonenta miejscu i czasie.
W zamian za wyżej opisane prawa Spółce przysługuje ustalone na warunkach rynkowych
miesięczne wynagrodzenie, uzależnione od liczby abonentów Kanału, pozyskanych zgodnie
z Umową.

Aneks 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.
Jako kryterium uznania niniejszego Aneksu za znaczący przyjęto fakt, że w okresie jego
obowiązywania wartość przedmiotowej Umowy, może przekroczyć 10% kapitałów własnych
Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259
z późn. zm.).
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