Raport bieżący nr 21/2016
Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A.
Data sporządzenia raportu: 8 czerwca 2016 r.
Temat: Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym,
tj. 8 czerwca 2016 r. umowy o MultiLinię („Umowa”) z Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Bank”).
Na podstawie Umowy Bank zobowiązuje się wobec Spółki do świadczenia usługi w postaci kredytu
w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
Emitenta oraz linii gwarancyjnej do łącznej wysokości 30.000.000,00 zł.
W ramach wskazanej wyżej kwoty ustalona została wartość limitu gwarancyjnego do kwoty
1.000.000,00 zł.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym upływa w dniu
8 czerwca 2018 r.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M
z każdego dnia plus marża Banku.
Prawne zabezpieczenie spłaty Kredytu:


złożony przez Spółkę do dyspozycji Banku weksel in blanco,



oświadczenie o poddaniu się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu
postępowania cywilnego,



udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na
rachunkach bieżących prowadzonych przez Bank,



cesja wierzytelności z umów handlowych.

W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, które mogą przekroczyć
równowartość co najmniej 10% wartości Umowy lub wyrażoną w złotych równowartość
200.000,00 euro.
Jako kryterium uznania niniejszej Umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana
wartość w okresie przewidywanego obowiązywania może przekroczyć 10% kapitałów własnych
Kino Polska TV S.A.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 i § 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 wraz z późn. zm.).
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