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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 listopada 2013 r. otrzymał 

postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 20 listopada 2013 r. rejestracji zmiany 

wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki, wynikającej z obniżenia kapitału zakładowego 

Kino Polska TV S.A. w związku z umorzeniem zakupionych przez Spółkę 48.596 akcji własnych  

o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja. 

 

Po dokonaniu powyższej zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.382.140,40 zł i dzieli się na 

13.821.404 akcje zwykłe na okaziciela serii A. Po dokonanym obniżeniu kapitału zakładowego 

liczba głosów na walnym zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. wynosi 13.821.404. Ogólna liczba 

głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 13.821.404. 

 

Liczba głosów na walnym zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. wynikająca z umorzonych akcji 

wynosi 48.596. Umorzenie akcji nastąpiło za zgodą akcjonariuszy. Nabycie akcji własnych 

następowało w ramach Programu skupu akcji własnych przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 28 listopada 2011 r. Z tytułu umorzenia akcji własnych 

akcjonariusze otrzymali łączne wynagrodzenie w wysokości 384 576,30 zł (trzysta osiemdziesiąt 

cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 30/100). 

 

Jednocześnie, w związku powyższą zmianą w kapitale zakładowym, zmianie uległ §8 Statutu 

Spółki.  

 

Przed zmianą §8 Statutu Kino Polska TV S.A. miał następujące brzmienie: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.387.000,00 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt 

siedem tysięcy) złotych.  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.870.000 (słownie: trzynaście milionów osiemset 

siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:  

a/ 9.870.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach 

od 000.000.001 do 009.870.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda,  

b/ 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 004.000.000  

o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda.” 

 

 



Obecne brzmienie §8 Statutu Spółki jest następujące: 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.382.140,40 złotych (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa 

tysiące sto czterdzieści złotych i czterdzieści groszy).  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.821.404 (słownie: trzynaście milionów osiemset 

dwadzieścia jeden tysięcy czterysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A o numerach  

od 000.000.001 do 013.821.404 o wartości nominalnej 0,10 złoty (słownie: dziesięć groszy) każda.” 

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 9, 12, oraz §15, §18, §38 ust. 1 pkt 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 

z późn. zm.). 
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