
 

 

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2022 
 

NAZWA EMITENTA: Kino Polska TV S.A.  
 
DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU: 23 marca 2022 r. 

 
TEMAT: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Kino Polska TV S.A. 

 
PODSTAWA PRAWNA: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego 
pakietu akcji 

 

TREŚĆ RAPORTU 

Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”) informuje, iż dziś, tj. 23 marca 2022 r., otrzymał 

od CANAL+ LUXEMBOURG S.À R.L. („Canal+ Lux”), CANAL+ INTERNATIONAL SAS 

(„Canal+ International”), GROUPE CANAL+ S.A.(„Groupe Canal+”) oraz VIVENDI SE 

(„Vivendi”) (łącznie zwanymi “Zawiadamiającymi”, a z osobna “Zawiadamiającym”) 

zawiadomienie o osiągnięciu określonego progu ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z pośrednim 

nabyciem akcji („Zawiadomienie”) o następującej treści: 

„Zawiadamiający, reprezentowani przez pełnomocnika (pełnomocnictwa w załączeniu), 

na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 

1983, ze zm.) („Ustawa”), niniejszym zawiadamiają o pośrednim osiągnięciu udziału 

65,15% (i tym samym przekroczeniu progu 50%) ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 

435A, 02-801 Warszawa, Polska) („Spółka”), które nastąpiło w wyniku nabycia przez 

Canal+ Lux akcji spółki Digital SPI International, Unipessoal LDA, z siedzibą w 

Lizbonie (adres: Av. António Augusto de Aguiar, Nº19, 4º 1050-012 Lizbona, 

Portugalia) („Digital SPI”), stanowiących 70% zarejestrowanego kapitału zakładowego 

Digital SPI. 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 

zawiadomienie  

W dniu 17 marca 2022 r. Canal+ Lux, na podstawie umowy sprzedaży, nabył 

udział kapitałowy w spółce Digital SPI stanowiący 70% jej kapitału 

zakładowego i uprawniający do 70% głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Digital SPI („Umowa Sprzedaży”). Digital SPI jest pośrednim, 

większościowym akcjonariuszem Spółki, posiadającym poprzez swoje spółki 

zależne, tj. Cooperatieve SPI International U.A. z siedzibą w Amsterdamie 

(„Cooperatieve SPI”) oraz SPI International B.V. z siedzibą w Amsterdamie 



 

 

 

 

(„SPI International”), 65,15% ogólnej liczby akcji i głosów w kapitale 

zakładowym Spółki. 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w 

kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

Bezpośrednio przez zawarciem Umowy Sprzedaży, żaden z Zawiadamiający nie 

posiadał akcji Spółki. 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy 

udział w ogólnej liczbie głosów 

Aktualnie, tj. po zawarciu Umowy Sprzedaży, żaden z zawiadamiających nie 

posiada bezpośrednio akcji Spółki, zaś pośrednio poprzez podmioty zależne 

spółki Digital SPI, tj. Cooperatieve SPI oraz SPI International, Digital SPI 

posiada łącznie 12.913.285 akcji Spółki, stanowiących 65.15% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do 12.913.285 głosów na walnym 

zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 65,15% ogólnej liczby 

głosów w Spółce. 

4. Podmioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki 

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających, inne niż Digital SPI, 

Cooperatieve SPI oraz SPI International posiadające pośrednio lub 

bezpośrednio akcje Spółki. Digital SPI jest spółką zależną od Canal+ Lux, 

będącej spółką w pełni zależną od Canal+ International, będącej spółką  

w pełni zależną od Groupe Canal+, która jest z kolei spółką w pełni zależną 

od Vivendi.  

5. Osoby, o których mowa wart. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy 

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 

Ustawy, do których nabycia Zawiadamiający jest uprawniony lub 

zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane 

wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych 

instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, 

w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji 

Nie dotyczy. 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 

Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się 

instrumenty finansowe, o których mowa wart. 69b ust. 1 pkt 2 



 

 

 

 

Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data 

wygaśnięcia tych instrumentów finansowych 

Nie dotyczy. 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

 Wskazano w pkt 3 powyżej. 

9. Ponadto, Zawiadamiający niniejszym zawiadamiają Spółkę zgodnie  

z art. 6 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych, że od dnia 17 marca 2022 r. powstał stosunek dominacji 

Zawiadamiających w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 6 §1 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.” 

 

Treść otrzymanego przez Spółkę Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego 

raportu. 

 

Podpisano przez: 

 

Bogusław Kisielewski, 

Prezes Zarządu  

Katarzyna Woźnicka, 

Członek Zarządu 

 

https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/wp-content/uploads/sites/3/2022/03/Zalacznik.pdf

