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Treść raportu:

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2011 roku, otrzymał na podstawie 

art. 69 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 69a ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych – zawiadomienie zawierające poniższe informacje:

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  z siedzibą w Warszawie,  

ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa ( dalej „IPOPEMA TFI”), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 

pkt. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach  

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm., dalej „Ustawa”), informuje, że w dniu 11 kwietnia 

2011 r. na rachunkach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI, w tym na 

rachunku Total Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej „Total FIZ”), zostały zarejestrowane 

prawa do akcji  serii  B  spółki  Kino Polska  TV S.A.  z  siedzibą  w Warszawie  (dalej  „Spółka”).  

Ponieważ  Total  FIZ  oraz  pozostałe  fundusze  inwestycyjne  zarządzane  przez  IPOPEMA TFI 

posiadają prawa do akcji serii B Spółki, z chwilą rejestracji emisji akcji serii B Spółki w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, fundusze te będą posiadały akcje Spółki. Udział, jaki Total FIZ będzie miał  

po rejestracji ww. emisji, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekraczać 

będzie próg 5%. Udział jaki będą miały fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, 

łącznie z Total FIZ, po rejestracji ww. emisji, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki przekraczać będzie próg 5%.

Fundusze  inwestycyjne  zarządzane  przez  IPOPMEMA  TFI,  w  tym  Total  FIZ,  przed  ww. 

zdarzeniem nie posiadały akcji ani praw do akcji Spółki.

W chwili  niniejszego zawiadomienia Total  FIZ posiada 1 100 000 praw do akcji  Spółki,  co po 

zarejestrowaniu emisji akcji serii B stanowić będzie 7,93% kapitału zakładowego Spółki i dawać 

będzie  1  100 000  głosów,  co  stanowić  będzie  7,93  % w  ogólnej  liczbie  głosów na  walnym 

zgromadzeniu Spółki.

W chwili  niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane  przez IPOPEMA TFI, 

łącznie z Total  FIZ, posiadają łącznie 1 200 000 praw do akcji  Spółki,  co, po zarejestrowaniu 

emisji akcji serii B stanowić będzie 8,65% kapitału zakładowego spółki i dawać będzie 1 200 000 

głosów, co stanowić będzie 8,65% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
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