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Treść raportu: 

 

Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu 29 maja 2014 roku otrzymała zawiadomienie od ING 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, zawierające poniższe 

informacje:  

 

„Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b 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. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) 

informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Kino Polska TV S.A. (dalej „Spółka") 

w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 22 maja 2014 roku, zarządzane przez 

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: ING Otwarty Fundusz Emerytalny 

(dalej „OFE") oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) zwiększyły stan 

posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. 

 

Przed nabyciem akcji OFE i DFE posiadały 881 141 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto 

czterdzieści jeden) akcji Spółki, co stanowiło 4,45 % kapitału zakładowego Spółki i były 

uprawnione do 881 141 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów na 

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,45 % ogólnej liczby głosów. 

 

W dniu 27 maja 2014 roku na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajduje się  

1 038 944 (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje Spółki, co 

stanowi 5,24 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 038 944 (jeden milion 

trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) głosy na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,24 % ogólnej liczby głosów.”. 

 

Podpisano przez: 

Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu 

Marcin Kowalski, Prokurent 


