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Treść raportu: 

 

Zarząd Kino Polska TV S.A. informuje, iż w dniu 18 maja 2012 roku, otrzymał na podstawie  

art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – zawiadomienie 

zawierające poniższe informacje: 

 

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

i 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 (adres do korespondencji ul. Grójecka 5, 

02-019 Warszawa), na podstawie przepisów art., 69 ust. 1 pkt 1 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 przeprowadzonych na rynku 

regulowanym w dniu 15 maja 2012 r. udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 10%. 

 

Przed ww. nabyciem akcji, TOTAL FIZ posiadał 1 209 872 akcji Spółki, stanowiących 8,72% 

kapitału zakładowego Spółki, dających 1 209 872 głosów, co stanowiło 8,72% w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Na dzień niniejszego zawiadomienia TOTAL FIZ posiada 1 509 872 akcji Spółki, co stanowi 

10,89% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 509 872 głosów oraz stanowi 10,89% w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Równocześnie, IPOPEMA TFI, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw., z art. 87 ust. 1 

pkt. 2 Ustawy informuje, że tym samym łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych 

przez IPOPEMA TFI, łącznie z TOTAL FIZ, w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki przekroczył próg 10 %. 

 

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

z TOTAL FIZ, posiadały łącznie 1 276 112 akcji Spółki, stanowiących 9,20% kapitału 



zakładowego Spółki i dających 1 276 112 głosów, co stanowiło 9,20% w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI, 

łącznie z Total FIZ, posiadają łącznie 1 577 311 akcji Spółki, stanowiących 11,37% kapitału 

zakładowego Spółki i dających 1 577 311 głosów, co stanowi 11,37% w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

IPOPEMA TFI, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania 

jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółkę w ramach TOTAL Funduszu Inwestycyjnego 

Zamkniętego, jak i innych zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, w zależności od 

sytuacji Spółki i oceny tej sytuacji, perspektyw jej rozwoju oraz ceny rynkowej Spółki. Inwestycje 

w akcje Spółki służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy, czyli wzrostu wartości ich aktywów 

w wyniku wzrostu wartości lokat. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji mogą mieć też wpływ 

zmiany wielkości aktywów funduszy.” 
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