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Treść raportu: 

 

Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz zysku z lat ubiegłych w łącznej wysokości 

6.219.631,80 PLN w następujący sposób: 

 

1) zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości 3.458.236,10 PLN 

przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy, 

 

2) kwotę 2.761.395,70 PLN przenieść z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku za lata  

2007 – 2012 i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy. 

 

Dywidenda dla akcjonariuszy Spółki za rok 2013 i lata ubiegłe wyniesie 0,45 PLN (słownie: czterdzieści 

pięć groszy) na jedną akcję Kino Polska TV S.A.  

 

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 14 lipca 

2014 roku ("Dzień dywidendy").  

 

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 14 sierpnia 2014 r.  

 

Jednocześnie niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło decyzję  

o wyłączeniu prawa do dywidendy za rok 2013 i lata ubiegłe w stosunku do 6 mln akcji serii C Spółki 

nabytych przez Oblio International B.V. (obecnie SPI International B.V.) w zamian za 100% udziałów  

w Filmbox International Ltd. 

 

Liczba akcji objętych dywidendą: 13 821 404. 

 

Podstawa prawna: 

§ 38 ust. 2 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 państwem 

członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.). 
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