Raport bieżący numer 4/2015
Nazwa Emitenta: Kino Polska TV S.A.
Data sporządzenia raportu: 27 stycznia 2015 r.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kino Polska TV S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów
okresowych przez Spółkę w roku 2015:


Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014
– termin publikacji: 19 marca 2015 r.



Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014
– termin publikacji: 19 marca 2015 r.



Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.
– termin publikacji: 14 maja 2015 r.



Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r.
– termin publikacji: 27 sierpnia 2015 r.



Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r.
– termin publikacji: 12 listopada 2015 r.

Informacje o ewentualnych zmianach wyżej wyszczególnionych terminów będą przekazywane
w formie raportów bieżących.
Działając zgodnie z § 101 ust. 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. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz
z późn. zm.) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu
kwartalnego za II kwartał 2015 roku.
Dodatkowo Kino Polska TV S.A. informuje, iż działając zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia,
Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku.
Jednocześnie Emitent oświadcza, iż na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia
w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe,
a w skonsolidowanym raporcie półrocznym – skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz

z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu niniejszego
sprawozdania.
Podstawa prawna:
§103 ust. 1 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 parostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).
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