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Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie 

wypłaty dywidendy za rok 2012 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2013 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto 

Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku w wysokości 14 294 230,47 zł w następujący 

sposób: 

 

1) kwotę 13 821 404,00 zł do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy,  

z zastrzeżeniem faktu, iż 50% tej sumy tj. kwota 6 910 702,00 zł została już wypłacona na poczet 

zaliczki na dywidendę za rok 2012,  

 

2) kwotę 472 826,47 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.  

 

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło kwotę w wysokości  

6 910 702,00 zł z zysku Kino Polska TV S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2012 jako kwotę 

dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy Spółki za rok 2012, która zostanie wypłacona  

na podstawie podjętej uchwały.  

 

Dywidenda wyniesie 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję Spółki. 

 

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze posiadający akcje Kino Polska TV S.A. w dniu  

10 września 2013 roku ("Dzień dywidendy”).  

 

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 25 września 2013 r. 

 

Liczba akcji objętych dywidendą: 13 821 404. 

 

Kino Polska TV S.A. posiada 48 596 akcji własnych, co do których nie przysługuje prawo do wypłaty 

dywidendy. 

 

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 (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.). 
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