
Raport bieżący nr 22/2011 

 

Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A. 

 

Data sporządzenia raportu: 25 maja 2011 r. 

 

Temat: Wyznaczenie ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji 

zwykłych na okaziciela serii B oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym 

Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B. 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe. 

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 657/2011 postanowił wyznaczyć na 26 maja  

2011 r. dzień ostatniego notowania 4 000 000 (czterech milionów) praw do akcji zwykłych na 

okaziciela serii B spółki Kino Polska TV S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) 

każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodem 

„PLKNOPL00030”. 

 

Ponadto, Zarząd Kino Polska TV S.A. przekazuje informację, iż w dniu 25 maja 2011 r. Zarząd 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 658/2011 postanowił: 

 

1) wprowadzić z dniem 27 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 

podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Kino Polska TV S.A. o wartości 

nominalnej 0,10 zł  (dziesięć gorszy) każda: 

a) 9 870 000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, oznaczonych 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodem 

„PLKNOPL00014”, 

b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, pod warunkiem dokonania 

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 maja 2011 r. rejestracji 

tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLKNOPL00014”,  

 

2) notować akcje spółki Kino Polska TV S.A., o których mowa w pkt 1) lit. a) i b), w systemie 

notowań ciągłych pod nazwą skróconą „KINOPOL” i oznaczeniem „KPL” 

 

 

 

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3 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.). 

 

 



Podpisano przez: 

 

Piotr Reisch, Prezes Zarządu 

 

Bogusław Kisielewski,  Członek Zarządu 

 

 


