
 

 

 
Warszawa, 10 października 2019 r. 

 
 

Kino Polska TV SA zamierza nabyć do 100% akcji Stopklatka SA w celu 
wycofania tej spółki z NewConnect 

 
Zarząd Kino Polska TV SA podjął decyzję o nabyciu do 100% akcji mniejszościowych 

akcjonariuszy Stopklatka SA, której Kino Polska TV SA jest głównym udziałowcem. 

Wykupowi podlegać będzie 2,24% akcji Stopklatki. Celem jest wycofanie akcji tej spółki z 

notowań na rynku NewConnect. Rada Nadzorcza Kino Polska TV SA zatwierdziła opisaną 

wyżej transakcję. 

 

– W ubiegłym roku zwiększyliśmy nasz udział w Stopklatce do blisko 98%. Zgoda naszej Rady 

Nadzorczej otwiera teraz drogę do wycofania akcji Stopklatki z notowań na NewConnect. 

Utrzymywanie Stopklatki na giełdzie nie ma już uzasadnienia, płynność akcji tej spółki jest 

niska, a jej potrzeby finansowe związane np. z inwestycjami nie wymagają obecności na rynku 

publicznym. Możemy zaspokajać je w ramach Grupy Kapitałowej Kino Polska TV. Szczegóły 

dotyczące wykupu ogłosimy niebawem – powiedział Bogusław Kisielewski, prezes Kino Polska 

TV SA. 

 

Przedmiotem transakcji będzie 250 476 akcji stanowiących 2,24% w kapitale zakładowym 

Stopklatki. Kino Polska ma obecnie 97,76% udziałów Spółki. 

 

W II kwartale 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln 

zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie 

o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w kapitale zakładowym Stopklatki. 

*** 

O Grupie Kino Polska TV SA: 
Kino Polska TV SA to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się grupa medialna, pretendującą 
do miana czołowego gracza na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Głównymi gałęziami 
biznesowymi Grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność 
wydawnicza, rekonstrukcja oraz archiwizacja dzieł polskiej kinematografii. Do Grupy 
medialnej należą kanały: Kino Polska, Kino Polska Muzyka, kanały grupy FilmBox (w tym Kino 
TV), Zoom TV i Stopklatka TV. 
 
O Stopklatka SA 
Stopklatka SA jest nadawcą kanału filmowo-serialowego Stopklatka TV. Kanał prezentuje 
szeroki wybór kina światowego i polskiego: od hollywoodzkich hitów, przez filmy nagradzane 
na festiwalach, aż po klasykę kina akcji. Na antenie znaleźć można również uznane seriale oraz 
stałe pasma dokumentalne. Spółka Stoplkatka SA notowana jest na rynku NewConnect. Od III 
kwartału 2018 r. wchodzi w skład Grupy Kino Polska TV, która kontroluje blisko 98% udziałów 
Stopklatki. 



 

 

*** 

Dane kontaktowe: 
 

Tomasz Wiaderek 
Kino Polska TV SA 

tel. (+48) 512 097 540 
twiaderek@kinopolska.pl 

Maciej Szczepaniak 
NBS Communications 
tel. (+48) 514 985 845 

mszczepaniak@nbs.com.pl 
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