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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2016 r. otrzymał 

list intencyjny od Cooperatieve SPI International U.A. i SPI International B.V. w sprawie  

opcji strategicznych (tłumaczenie z języka angielskiego): 

 

„W imieniu: 

1. Cooperatieve International SPI U.A. z siedzibą przy Laan Copes van Cattenburch 58,  

kod pocztowy 2585 GC, Haga, Holandia ("CISPI"); 

i 

2. SPI International BV z siedzibą przy Laan Copes van Cattenburch 58, kod pocztowy 2585 GC, 

Haga, Holandia ("SPI" i wraz z CISPI, "Właściciele"), 

 

odpowiednio, pośredni i bezpośredni akcjonariusze Kino Polska TV S.A., z siedzibą w Warszawie, 

ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa ("Spółka", a wraz ze spółkami zależnymi "Grupa"),  

pragniemy poinformować, że w interesie dalszego rozwoju Grupy na całym świecie,  

Właściciele rozpoczęli przegląd opcji strategicznych dostępnych dla Właścicieli i analizę 

możliwości przyśpieszenia rozwoju Grupy na dotychczasowych rynkach medialnych w Polsce, 

Europie Środkowej i Wschodniej, a także na całym świecie (dalej "Analiza Strategiczna").  

W związku z prowadzeniem Analizy Strategicznej, Właściciele pragną omówić ze Spółką  

jej dalszy rozwój, w tym możliwość zainteresowania inwestycjami mniejszościowymi w Spółkę 

przez nowego partnera strategicznego lub finansowego, sprzedażą pakietu większościowego akcji 

Spółki podmiotowi trzeciemu, potencjalnym połączeniem Spółki z inwestorem strategicznym  

lub jego podmiotem zależnym, i/lub finansowaniem dłużnym Spółki. (…)” 

 

Poniżej Emitent przedstawia oryginalną wersję angielską powyższego tekstu: 

 

“On behalf of: 

1. Cooperatieve International SPI U.A. with its address at Laan Copes van Cattenburch 58,  

postal code 2585 GC, The Hague, Netherlands (“CISPI”); 

and 

2. SPI International B.V. with its address at Laan Copes van Cattenburch 58, postal code 2585 

GC, The Hague, Netherlands (“SPI” and, together with CISPI, the “Parents”), 

 



the indirect and direct majority shareholders, respectively, of KINO POLSKA TV S.A.,  

with its registered office in Warsaw, ul. Puławska 61, 02-595 Warsaw (the “Company” and together 

with its subsidiaries, the “Group”), we would like to inform you that, in the interest of further 

worldwide development of the Group, the Directors of the Parents have commenced a review  

of the strategic options available to the Parents and an analysis of capability for the Group  

to accelerate its development in the current media markets in Poland, Central and Eastern Europe 

generally and worldwide (the “Strategic Analysis”). In connection with the conduct of the Strategic 

Analysis, the Directors of the Parents wish to discuss with you the further development  

of the Company, including the potential to attract a minority investment in the Company  

from a new strategic or financial partner, selling a majority ownership interest in the Company  

to a third party investor, a potential merger of the Company with a strategic investor or its group 

company member and/or a debt financing of the Company. (…)” 
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