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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 października 2013 roku 

otrzymał od Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 

Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające poniższe informacje: 

 

„ZAWIADOMIENIE 

w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539) Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA 

informuje o nabyciu akcji Kino Polska TV S.A. („Spółka”). 

 

W dniu 17 października 2013 r. rozliczona została transakcja, w wyniku której na pokrycie 

podwyższenia kapitału zakładowego Sandelia Investments Sp.  z o.o. SKA, jej jedyny 

akcjonariusz Pan Piotr Reisch wniósł wkład niepieniężny w postaci 742 825 akcji Kino Polska TV 

S.A., stanowiących 5,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki i odpowiadających 742 825 

głosom i 5,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. 

 

Aktualnie Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA posiada 742 825 akcji Kino Polska TV S.A.,  

co stanowi 5,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiada 742 825 głosom i 5,36% 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A.  

 

Przed opisaną powyżej transakcją Sandelia Investments Sp.  z o.o. SKA nie posiadała akcji 

Spółki. 

 

Podmioty zależne od Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA nie posiadają akcji Spółki.  

 

 



Sandelia Investments Sp. z o.o. SKA nie jest stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.” 
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