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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 o otrzymaniu w dniu wczorajszym,  

tj. 23 kwietnia 2012 r. od Akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki, uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Kino Polska TV S.A. („ZWZ”) zwołanym na dzień 14 maja 2012 r., wniosku o umieszczenie  

w porządku obrad ZWZ punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady 

Nadzorczej Spółki. Pełna treść niniejszego wniosku została opublikowana na stronie internetowej 

Spółki www.kinopolska.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia. 

 

Otrzymane propozycje projektów uchwał: 

 

 

„UCHWAŁA NR …. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Kino Polska TV S.A. 

z dnia 14 maja 2012 r. 

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje za składu Rady Nadzorczej Spółki 

Panią/Pana ______________________. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR …. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Kino Polska TV S.A. 

z dnia 14 maja 2012 r. 

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

http://www.kinopolska.pl/


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, 

na okres do końca obecnej kadencji, Panią/Pana ______________________. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

 

 

W związku z powyższym w załączeniu do raportu, Zarząd Spółki przekazuje nowy porządek 

obrad ZWZ (zmiany wprowadzone zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza zawarte zostały  

w punktach 23 i 24 porządku obrad). 

 

 

Podstawa prawna:  

§ 38 ust. 1 pkt 4 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 parostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.). 
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