
Raport bieżący nr 10/2013 

 

Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A. 

 

Data sporządzenia raportu: 20 lutego 2013 r. 

 

Temat: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany nazwy spółki zależnej 

 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. (zwana dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 

nr 9/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o wpisaniu 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla  

m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany 

nazwy spółki Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA (uprzednio KPTV Program Sp. z o.o. SKA) oraz 

zmiany nazwy jej jedynego komplementariusza Kino Polska Program Sp. z o.o. (uprzednio KPTV 

Program Sp. z o.o.) – obydwie spółki są podmiotami zależnymi od Emitenta.  

 

Data dokonania wpisu do KRS zmiany nazwy Kino Polska Program Sp. z o.o.: 18 lutego 2013 r. 

 

Data dokonania wpisu do KRS podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany nazwy Kino Polska 

Program Sp. z o.o. SKA: 19 lutego 2013 r. 

 

Kapitał zakładowy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA (zwana dalej: „Kino Polska Program”) 

został podwyższony z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 4.830.500,00 zł 

(cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę 4.780.500,00 zł (cztery 

miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji 4.780.500 (cztery miliony 

siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach od 

B0000001 do B4780500 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja. 

 

Cenę emisyjną akcji serii B ustalono na 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdą akcję, co stanowi 

47.805.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset pięć tysięcy złotych) za wszystkie akcje 

serii B. 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, że podwyższony kapitał zakładowy został pokryty aportem 

w postaci wyodrębnionej i zorganizowanej (w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego oraz art. 4a 

pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych) części 

przedsiębiorstwa Kino Polska TV S.A., w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne 

przeznaczone do wykonywania zadań produkcji, emisji kanału telewizyjnego Kino Polska, Kino 

Polska Muzyka i Kino Polska International oraz sprzedaży czasu reklamowego, tworzącej 

samodzielny oddział spółki pod nazwą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna - Oddział w Warszawie. 

  



 

Obecna struktura kapitału zakładowego Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA przedstawia się 

następująco: 

 

- Akcje serii A: 

Liczba akcji: 50.000 

Liczba głosów z akcji: 50.000 

Wartość nominalna akcji: 50.000,00 zł 

Rodzaj uprzywilejowania: akcje nie są uprzywilejowane 

 

- Akcje serii B: 

Liczba akcji: 4.780.500 

Liczba głosów z akcji: 4.780.500 

Wartość nominalna akcji: 4.780.500,00  zł 

Rodzaj uprzywilejowania: akcje nie są uprzywilejowane 

 

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Kino Polska Program wynosi 4.830.500. 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż Emitent posiada 100% akcji w Kino Polska Program  

Sp. z o.o. SKA i dysponuje 100% głosów na walnym zgromadzeniu niniejszej spółki. 

 

 

Podpisano przez: 
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