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Treść raportu: 

 

Kino Polska TV S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o zmianie polityki dywidendowej ogłoszonej 

raportem bieżącym nr 29/2013 r. Mając na uwadze brzmienie art. 348 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych („k.s.h.”), zgodnie z którym kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy 

nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat 

ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego  

i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy,  a jednocześnie kwota ta 

powinna zostać pomniejszona o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które powinny być 

przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, łączna 

kwota, jaką Emitent może przeznaczyć na wypłatę dywidendy za rok 2013 wynosi  

6.269.693,62 zł. 

 

Kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy za rok 2013 składa się z następujących składowych: 

1) Zysk netto Emitenta za rok 2013 w kwocie 3.458.236,10 zł; 

2) Kapitał zapasowy Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r., który zgodnie z przepisami może 

być przeznaczony do podziału powstały z zysków za lata 2007-2012 w wysokości 

2.811.457,52 zł.  

W przyjętej polityce wypłaty dywidendy w latach 2013-2014 Zarząd Kino Polska TV S.A. zakładał, 

iż kapitał zapasowy za lata 2003-2006 powstały z wpłat udziałowców w wysokości  

6.386.911,27 zł w całości będzie mógł zostać przeznaczony na wypłatę dywidendy dla 

akcjonariuszy, co z przyczyn formalnych okazało się niemożliwe. 

 

Zarząd Emitenta rekomendował będzie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV 

S.A. wyłączenie prawa do dywidendy za rok 2013 w stosunku do 6 mln akcji serii C Spółki 

nabytych przez Oblio International B.V w zamian za 100% udziałów w Filmbox International Ltd. 

Wówczas dywidendą za rok 2013 objętych zostanie 13.821.404 akcji Emitenta a jej wysokość na 

jedną akcję wyniesie 0,45 zł (łączna kwota dywidendy 6.219.631,80 zł). 

 

Ponadto, Spółka informuje, że rekomendowała będzie, aby dywidenda dla akcjonariuszy  

Kino Polska TV S.A. za rok 2014 została wypłacona w maksymalnej możliwej kwocie wynikającej  

z zysku osiągniętego przez Emitenta w roku 2014 oraz z odpowiednich uregulowań kodeksu 

spółek handlowych. 
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