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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 20 sierpnia 2012 r. powziął 

informację o zwiększeniu zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki przez Total Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

S.A. 

 

Poniżej Zarząd Kino Polska TV S.A. przekazuje treść otrzymanego na podstawie art. 69 ust. 2  

pkt 1 lit. a, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienia: 

 

„Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1) lit a) ustawy o ofercie publicznej  

1 warunkach wprowadzania Instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych 

 

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„IPOPEMA TFI"), ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 1) 

lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 

r. Nr 185, poz. 1439, ze zm., dalej „Ustawa"), informuje, że w wyniku nabycia przez TOTAL 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „TOTAL FIZ") zarządzany przez IPOPEMA TFI, akcji 

spółki pod firmą KINO POLSKA TV S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka"), w transakcjach 

przeprowadzanych na rynku regulowanym w dniu 14 sierpnia 2012 r., udział Funduszu w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienił się o ponad 2% ogólnej liczby głosów  

w Spółce. Tym samym udział funduszy Inwestycyjnych zarządzanych przez IPOPEMA TFI, 

łącznie z TOTAL FIZ, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienił się  

o ponad 2 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Przed ww. nabyciem akcji, TOTAL FIZ posiadał 1 721 574 akcji Spółki, stanowiących 12,41% 

kapitału zakładowego Spółki, dających 1 721 574 głosów, co stanowiło 12,41% w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Przed ww. nabyciem akcji, fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, łącznie  

z TOTAL FIZ, posiadały łącznie 1 778 323 akcji Spółki, co stanowiło 12,82% kapitału 

zakładowego Spółki i dawało 1 778 323 głosów, co stanowiło 12,82% w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

 



Na dzień niniejszego zawiadomienia TOTAL FIZ posiada 1 811 574 akcji Spółki, co stanowi 

13,06% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 811 574 głosów oraz stanowi 13,06% w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W chwili niniejszego zawiadomienia fundusze Inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, 

łącznie z Total FIZ, posiadają łącznie 1 868 323 akcji Spółki, co stanowi 13,47% kapitału 

zakładowego Spółki i daje 1 868 323 głosów, co stanowi 13,47% w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki.” 
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