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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2013 roku otrzymał 

zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, zawierające poniższe informacje: 

 

„ZAWIADOMIENIE 

w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539), Oblio International B.V. informuje 

o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”). 

  

W dniu 18 września 2013 r., w wyniku transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem firmy 

inwestycyjnej na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym na podstawie umowy  

kupna-sprzedaży akcji, Oblio International B.V. dokonało sprzedaży 198 700 (słownie: sto 

dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV S.A.  

 

Na skutek wyżej wymienionych transakcji zmniejszeniu uległ udział Oblio International B.V. 

w kapitale zakładowym Kino Polska TV S.A. o 1,43%. 

 

Przed datą zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym Emitenta, Oblio International B.V. 

posiadało 7 437 800 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło 53,62% udziału w kapitale 

zakładowym Kino Polska TV S.A. oraz odpowiadało 7 437 800 głosom i 53,62% w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

 



Aktualnie Oblio International B.V. posiada 7 239 100 akcji zwykłych na okaziciela Kino Polska TV 

S.A., co stanowi 52,19% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz odpowiada 7 239 100 

głosom i 52,19% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Kino Polska TV S.A. podmiot zależny od Oblio International B.V. posiada 48 596 akcji własnych, 

co stanowi 0,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiada 48 596 głosom i 0,35% 

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.” 
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