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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29 października 2013 

roku otrzymał zawiadomienie od jednego z członków zarządu Spółki, zawierające poniższe 

informacje: 

 

„ZAWIADOMIENIE 

w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) informuję, że podmiot blisko ze mną związany  

w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. b), c), d) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

którego jestem jedynym akcjonariuszem, dokonał transakcji na akcjach Kino Polska TV S.A., 

których łączna wartość przekroczyła kwotę 5.000 euro przeliczoną według kursu średniego 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia przedmiotowych 

transakcji. 

 

Informacje odnośnie transakcji będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia: 

 

1) Nabycie 198.700 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A.  

Data transakcji: 18 września 2013 r.  

Data rozliczenia transakcji: 18 września 2013 r. 

Transakcja przeprowadzona za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku wtórnym 

poza obrotem zorganizowanym na podstawie umowy kupna-sprzedaży akcji z dnia 17 

września 2013 r. 

Cena zakupu: 0,10 zł za jedną akcję. 

Wartość transakcji nie przekroczyła kwoty 5.000 euro przeliczonej według kursu 

średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia 

niniejszej transakcji. 

 

2) Sprzedaż 198.700 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A. 

Data transakcji: 22 października 2013 r. 



Data rozliczenia transakcji: 25 października 2013 r.  

Transakcje pakietowe sesyjne przeprowadzone za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Cena sprzedaży: 31,00 zł za jedną akcję. 

Realizacja niniejszej transakcji spowodowała przekroczenie kwoty 5.000 euro 

przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 

obowiązującego w dniu zawarcia niniejszej transakcji.” 

 

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. 
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