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Treść raportu:  

        

„Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”, „Emitent”) działając na 

podstawie art. 504 w związku z art. 402
 
(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz 

pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia się Emitenta i Kino Polska 

Program TV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Puławskiej 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521453 („Spółka Przejmowana”), zwanymi dalej 

łącznie „Spółkami”. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę 

Przejmującą.  

 

Spółka Przejmująca informuje, że plan połączenia stosownie do art. 500 § 2 (1)  Kodeksu spółek 

handlowych udostępniony jest bezpłatnie na stronie internetowej Emitenta www.kinopolska.pl 

oraz stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.kinopolskaprogramtv.pl i będzie dostępny 

nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie 

połączenia.  

 

Akcjonariusze Spółki Przejmującej począwszy od dnia 31 października 2014 r. aż do dnia 

Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie powzięcie uchwały o połączeniu, mogą 

zapoznawać się w biurze „Kino Polska TV” S.A. przy ulicy Puławskiej 435A w Warszawie,  

z dokumentami,  o  których  mowa  w  art.  505  §  1  pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych. 

 

Ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie 

nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu przepisów 

regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:  

a. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,  

b. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.  

 

Połączenie Spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

poprzez przeniesienie całego majątku spółki Kino Polska Program TV Sp. z o.o. do spółki „Kino 

Polska TV” S.A. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.  

 

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie Spółek nastąpi 

na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki 

Przejmowanej, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek. 

 

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstąpi z dniem 

połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. 



Jednocześnie Emitent zawiadamia, że informacje dotyczące zamiaru przedmiotowego połączenia 

wymagane zgodnie z przepisami § 19 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostały przekazane przez Emitenta 

raportem bieżącym nr 34/2014. 
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