Raport bieżący nr 33/2013
Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A.
Data sporządzenia raportu: 15 sierpnia 2013 r.
Temat: Uchwała Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody
na zmianę Statutu Spółki
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, że w dniu wczorajszym, tj. 14.08.2013 r. uzyskał
informację, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
wprowadzenie poniższych zmian do Statutu Kino Polska TV S.A.:
1) § 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.887.000,00 zł (słownie: milion osiemset
osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.987.000,00 zł (słownie: milion dziewięćset
osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 18.870.000 (słownie: osiemnaście milionów
osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 19.870.000
(słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
w tym:
a/ 9.870.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach
od 000.000.001 do 009.870.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda,
b/ 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 004.000.000
o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda,
c/ nie mniej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) i nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć
milionów) akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 006.000.000 o wartości nominalnej 0,10
(dziesięć groszy) złoty każda.”
Wyżej wyszczególnione propozycje zmian Statutu Kino Polska TV S.A. związane są z planowaną
transakcją przejęcia na własność przez Grupę Kapitałową Kino Polska TV S.A. produkcji
i dystrybucji kanałów filmowych marki FilmBox na ogólnoświatowym terytorium, o czym Spółka
informowała raportem bieżącym nr 24/2013. Propozycje zmian Statutu Kino Polska TV S.A.
zostaną uwzględnione w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 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. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.).
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