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

 

Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym, tj. 24 lipca 2012 r. 

transakcji nabycia łącznie 449 (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć) akcji własnych Spółki po 

cenie 7,60 zł za jedną akcję w celu ich późniejszego umorzenia.  

 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 

44,90zł. Akcje te, dają prawo do 449 głosów na Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A.  

i stanowią 0,00324% udziału w kapitale zakładowym Spółki. 

 

Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym przez Spółkę programem skupu akcji własnych  

w celu ich późniejszego umorzenia, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. z dnia 28 listopada 2011 roku oraz uchwały nr 17 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. z dnia 14 maja 2012 roku. 

 

Aktualnie Kino Polska TV S.A. posiada  łącznie 28 544 akcji własnych, co stanowi 0,2058% udziału 

w kapitale zakładowym Spółki i odpowiada 28 544 głosom na Walnym Zgromadzeniu  

Kino Polska TV S.A. 

 

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka prezentuje dodatkowe informacje dotyczące transakcji 

nabycia akcji własnych w dniu 24 lipca 2012 r., zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) 

nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów 

finansowych (Dz. Urz. WE L 336 z dnia 23 grudnia 2003). 

 

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 6 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). 
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