
Raport bieżący nr 6/2011

Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A.

Data sporządzenia raportu: 8 kwietnia 2011 r.

Temat: Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji i praw do akcji Kino 

Polska TV S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2011 roku Zarząd Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałą nr 450/2011 postanowił dopuścić 

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

1) następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)  

każda:

 a) 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A,

 b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii B,

 2) 4.000.000 (cztery miliony)  praw do akcji  zwykłych na okaziciela serii  B Spółki  o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w pkt 1), następuje pod warunkiem 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki Kino Polska TV S.A. w wyniku emisji 

akcji serii B.

Jednocześnie Spółka pragnie poinformować, iż uchwałą Nr 224/11 z dnia 18 marca 2011 roku 

Zarząd Krajowego Depozytu  Papierów Wartościowych S.A.  („KDPW”)  przyznał  Spółce  status 

uczestnika KDPW w typie  Emitent  oraz przyjął do depozytu papierów wartościowych 9.870.000 

akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Kino Polska TV S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł oraz 

oznaczył je kodem PLKNOPL00014, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku 

regulowanym.  Zarejestrowanie  powyżej  opisanych  akcji  serii  A  w  depozycie  papierów 

wartościowych  nastąpi  w  terminie  3  dni  od  dnia  dostarczania  KDPW  dokumentu 

potwierdzającego dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Uchwałą  nr  272/11  z  dnia  6  kwietnia  2011  roku  Zarząd  KDPW  postanowił  zarejestrować  

w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela 

serii B Kino Polska TV S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie 

uchwały nr 9/9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2010 r. 

oraz postanowił oznaczyć je kodem PLKNOPL00030. 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1, 2 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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