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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „KPTV”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 listopada 

2013 r., zgodnie z postanowieniami uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 7 października 2013 r., pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Oblio International B.V. („Oblio”) 

podpisana została umowa objęcia akcji, na mocy której KPTV złożyło Oblio ofertę objęcia 

6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Nowe Akcje”), o numerach od 000.000.001 do 

006.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w kapitale zakładowym 

KPTV, za cenę emisyjną w wysokości 18,98 zł (osiemnaście złotych i 98/100) za każdą akcję,  

tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 113 880 000 zł (sto trzynaście milionów osiemset 

osiemdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie Nowe Akcje, a Oblio niniejszą ofertę przyjęło. 

 

Oblio objęło Nowe Akcje i nabyło wszystkie uprawnienia wynikające z Nowych Akcji,  

w szczególności prawo do udziału w zysku KPTV, z momentem podpisania niniejszej umowy. 

 

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, w zamian za Nowe Akcje, KPTV nabyło aktywa 

w postaci 100% udziałów w spółce Filmbox International Ltd. z siedzibą w Londynie, wpisanej do 

rejestru handlowego prowadzonego przez Companies House pod nr 06931548. Własność 100% 

udziałów Filmbox International Ltd. przeszła na KPTV z chwilą zawarcia niniejszej umowy. 

 

Wartość ewidencyjna nabytych przez Kino Polska TV S.A. udziałów w Filmbox International Ltd.  

w księgach rachunkowych Spółki zostanie przyjęta w wysokości 113 880 000 zł. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Oblio International B.V., nabyte przez Spółkę udziały Filmbox 

International Ltd. nie są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach. 

 

Oblio International B.V. jest większościowym akcjonariuszem Spółki, posiadającym ponad 50% 

kapitału zakładowego Kino Polska TV S.A. oraz dysponującym ponad 50% głosów na walnym 

zgromadzeniu KPTV.  

 

Jako kryterium uznania nabytych przez Spółkę udziałów w Filmbox International Ltd. za znaczące, 

przyjęto fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Kino Polska TV S.A. 

 



Przeprowadzanie wyżej opisanej transakcji ma na celu przejęcie przez Grupę Kapitałową Kino 

Polska TV S.A. działań związanych z produkcją i dystrybucją kanałów filmowych marki FilmBox 

zarówno w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak i na całym świecie. 

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz §7 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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