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Treść raportu:  

 

Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2017 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału 

zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz zysku z lat ubiegłych  

w łącznej wysokości 22.398.186,52 zł, w następujący sposób:  

1) zysk netto Emitenta za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. w wysokości  

18.098.006,66 zł oraz,  

2) zysk netto Emitenta z lat ubiegłych w wysokości 4.300.179,86 zł  

przeznaczono do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.  

Dywidenda dla akcjonariuszy Emitenta za rok 2016 i lata ubiegłe wyniesie 1,13 PLN (słownie: jeden 

złoty, trzynaście groszy) brutto na jedną akcję Spółki.  

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu  

4 lipca 2017 r. ("Dzień dywidendy").  

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach. Dzień wypłaty I raty dywidendy w wysokości  

0,57 zł brutto na 1 akcję ustalono na 18 lipca 2017 r., natomiast dzień wypłaty II raty dywidendy  

w wysokości 0,56 zł brutto na 1 akcję ustalono na 3 października 2017 r. 

 
Liczba akcji objętych dywidendą: 19 821 404.  

 

ZWZ Emitenta, podejmując uchwałę o wypłacie dywidendy zgodnie z powyższym schematem, 

wzięło pod uwagę uzasadnienie Zarządu Spółki w zakresie proponowanych dat wypłaty dywidendy 

za rok 2016 i lata ubiegłe („Uzasadnienie”), które zostało przedstawione podczas dzisiejszego 

posiedzenia ZWZ.  

 

W Uzasadnieniu Zarząd Emitenta poinformował, iż przedłożona propozycja podziału zysku za rok 

2016 oraz lata ubiegłe, w tym zaproponowany harmonogram wypłaty dywidendy w ratach, mają 

charakter wyważony i uwzględniają zarówno zgłaszane Spółce oczekiwania akcjonariuszy co do 



wypłaty dywidendy, jak też gwarantują Spółce niezbędny kapitał do realizacji strategii jej rozwoju 

jak i rozwoju podmiotów z grupy kapitałowej.   

Zarząd Emitenta zwrócił również uwagę, iż Spółka poprzez swój podmiot zależny Cable Television 

Networks & Partners sp. z o.o., jest zaangażowana w kanał Zoom TV, który jako nowy projekt, 

będący wciąż w stadium rozwoju, wymaga od Spółki nakładów inwestycyjnych. Nie bez znaczenia 

jest również fakt, iż dywidenda za rok 2016 i lata ubiegłe jest najwyższa w historii Emitenta i wynosi 

1,13 zł brutto na jedną akcję Spółki. Zdaniem Zarządu Emitenta przedłożona propozycja dotycząca 

podziału zysku jest w interesie zarówno akcjonariuszy jak i Spółki. 

Emitent zdecydował o publikacji informacji o Uzasadnieniu w oparciu o zasadę IV.Z.16 ze zbioru 

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. 

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 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. 
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