
 

 

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2022 
 

NAZWA EMITENTA: Kino Polska TV S.A.  
 
DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU: 21 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. 21 marca 2022 r., otrzymał 

od Hildy Uziyel zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust 2 pkt 1, 

lit. a) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 

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

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych („Zawiadomienie”). 

Zgodnie z treścią Zawiadomienia, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust 2 pkt 

1, lit. a) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1983, ze zmianami) („Ustawa”) Spółka została poinformowana, iż  

w wyniku sprzedaży akcji pośredniego akcjonariusza Kino Polska TV S.A. z siedzibą  

w Warszawie, stan pośrednio posiadanych przez Hildę Uziyel akcji: 

(i) zmniejszył się do 0% ogólnej liczby głosów w Spółce; 

(ii) z dotychczas posiadanego udziału ponad 10%, zmienił się o co najmniej 2% 

ogólnej liczby głosów w Spółce; 

(iii) z dotychczas posiadanego udziału ponad 33%, zmienił się o co najmniej 1% 

ogólnej liczby głosów w Spółce. 

W Zawiadomieniu przekazano również poniższe informacje: 

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

zawiadomienie. 

17 marca 2022 r. Hilda Uziyel (dotychczasowy beneficjent rzeczywisty Spółki) 

sprzedała na rzecz Canal+ Luxembourg S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Canal+”)  

70% udziałów w spółce Digital SPI International, Unipessoal LDA, z siedzibą w Lizbonie 

("Digital SPI"), która pośrednio posiada 12.913.285 akcji Emitenta, stanowiących 



 

 

 

 

65,15% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 65,15% ogólnej liczby 

głosów w Emitencie („Większościowy Pakiet Akcji”). 

Digital SPI posiada 100% udziałów w Cooperatieve SPI International U.A. z siedzibą  

w Amsterdamie („SPI COOP”), które posiada 100% akcji w SPI International B.V.  

z siedzibą w Amsterdamie, będącym większościowym akcjonariuszem Spółki, 

posiadającym Większościowy Pakiet Akcji („Akcjonariusz Większościowy”). 

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. 

Przed sprzedażą, Hilda Uziyel posiadała pośrednio Większościowy Pakiet Akcji (tj. 

12.913.285 akcji, stanowiących 65,15% w kapitale zakładowym, uprawniających do 

65,15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce), jako że dysponowała 100% udziałów  

w Digital SPI, które posiada 100% udziałów w SPI COOP, dysponującym 100% akcji 

w Akcjonariuszu Większościowym i posiadającym Większościowy Pakiet Akcji. 

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. 

Po dokonaniu wskazanej wyżej sprzedaży, Hilda Uziyel nie posiada, pośrednio ani 

bezpośrednio, żadnych akcji ani głosów w Spółce. 

4. Podmioty zależne akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 

posiadające akcje Spółki. 

Nie istnieją podmioty zależne od Hildy Uziyel, które posiadałyby akcje Spółki. 

5. Osoby, o których mowa w art. 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, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2, do 

których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz 

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

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, 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, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, 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 oraz jej 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 

Po dokonaniu wskazanej wyżej sprzedaży, Hilda Uziyel nie posiada, pośrednio ani 

bezpośrednio, żadnych akcji ani głosów w Spółce. 

 

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_Zawiadomienie.pdf

