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Treść raportu:

1) Zarząd  Kino  Polska  TV  S.A.  („Spółka”)  informuje,  iż  w  dniu   12.05.2011  r.  Spółka 

otrzymała, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 

29  lipca  2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów 

finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o  spółkach  publicznych  

(Dz. U. Nr 184, poz. 1539), zawiadomienie od  Pioneer Pekao Investment Management 

S.A. („PPIM”) o tym, iż łączne zaangażowanie PPIM wzrosło do  1 184 793 akcji Spółki, 

stanowiących 8,54 % kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1 184 793 

głosów, stanowiących 8,54 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,  

w zakresie akcji  wchodzących w skład portfeli  zarządzanych w ramach wykonywania 

przez  PPIM  usług  zarządzania  portfelem  maklerskich  instrumentów  finansowych  na 

zlecenie.

Przed powyższym nabyciem akcji Spółki PPIM  nie posiadał akcji Kino Polska TV S.A.  

Wskazane powyżej łączne zaangażowanie w akcje Spółki obejmuje wszystkich klientów 

PPIM, w tym obejmuje podmioty wyszczególnione poniżej w pkt 2 i 3.

2) Jednocześnie Zarząd informuje, iż PPIM wykonując umowy świadczenia usług w zakresie 

zarządzania  portfelem  inwestycyjnych  funduszy  zawartej  między  Pioneer  Pekao 

Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt  

1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  

i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił Spółkę w imieniu:

1. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty

2. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

- o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do 911 942 akcji Spółki, stanowiących 

6,57  %  kapitału  zakładowego  i  uprawniających  do  wykonywania  911  942  głosów, 

stanowiących 6,57 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w zakresie 

akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania 

przez PPIM usług zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy. 

Przed  powyższym  nabyciem  akcji  Spółki  w/w  fundusze  nie  posiadały  akcji  

Kino Polska TV S.A. 

3) Ponadto  Zarząd  Spółki  informuje,  iż  PPIM  wykonując  umowy  świadczenia  usług  

w  zakresie  zarządzania  portfelem  inwestycyjnych  funduszu  zawartej  między  Pioneer 

Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.  a  PPIM oraz  działając  zgodnie  



z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i  warunkach 

wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  

o  spółkach  publicznych,  zawiadomił  Spółkę  w  imieniu  Pioneer  Fundusz  Inwestycyjny 

Otwarty  o  wzroście  zaangażowania  powyższych  funduszy  do  700  000  akcji  Spółki, 

stanowiących 5,05% kapitału zakładowego i  uprawniających do wykonywania 700 000 

głosów, stanowiących 5,05% ogólnej  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,  

w  zakresie  akcji  wchodzących  w  skład  portfela  funduszu  zarządzanego  w  ramach 

wykonywania przez PPIM usług zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu. 

Przed  powyższym  nabyciem  akcji  Spółki  w/w  fundusz  nie  posiadał  akcji  

Kino Polska TV S.A. 

Przedmiotowe zawiadomienie zostało złożone w związku z objęciem praw do akcji serii B Kino 

Polska  TV  S.A.  oraz  powzięciem  wiadomości  o  zarejestrowaniu  podwyższenia  kapitału 

zakładowego.  
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