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7 lipca 2015 r. 

W imieniu: 

Adam R. Scripps 

Anne La Dow 

Anne M. La Dow Trust under Agreement dated 

10/27/2011 

Anthony S. Granado 

Barbara Victoria Scripps Evans 

Careen Cardin 

Charles E. Scripps, Jr, 

Charles Kyne McCabe 

Charles L, Barmonde 

Cody Dubuc 

Corina S, Granado 

Crystal Vasquez Lozano 

Cynthia J. Scripps 

Douglas A. Evans 

Douglas A. Evans 1983 Trust 

Eaton M. Scripps 

Edward W. Scripps, Jr. 

Eli W. Scripps 

Elizabeth A. Logan 

Elizabeth Scripps 

Ellen B, Granado 

Ellen M. Scripps Kaheny 

Ellen M. Scripps Kaheny Revocable Trust dtd April 17, 

2014 

Estate of Robert P. Scripps, Jr. 

Eva Scripps Altai 

Gerald J. Scripps 

Geraldine Scripps Granado 

J. Sebastian Scripps 

James Bryce Vasquez 

Jimmy R. Scripps 

John P. Scripps 

John P. Scripps Trust Exempt Trust under agreement 

dated 2/10/77 

John P. Scripps Trust under agreement dated 2/10/77 

FBO Barbara Scripps Evans 

John P. Scripps Trust FBO Douglas A. Evans under 

agreement dated 12/28/84 

John P. Scripps Trust FBO Ellen McRae Scripps under 

agreement dated 12/28/84 

John P. Scripps Trust FBO Paul K. Scripps under 

agreement dated 2/10/77 

John P. Scripps Trust under agreement dated 2/10/77 

FBO Peter M. Scripps 

John Patrick Scripps 

John Peter Scripps 2013 Revocable Trust 

Jonathan L. Scripps 

Julia Scripps Heidt 

Kendall S. Barmonde 

Keon Korey Vasquez 

La Dow Family Trust under agreement dated 6/29/2004 

Manuel E. Granado 

Margaret Scripps Klenzing 

Marilyn S. Wade 

Marital Trust of the La Dow Family Trust (subtrust of La 

Dow Family Trust) 

Mary Ann S. Sanchez 

Mary Peirce 

Maxwell Christopher Logan 

Megan Scripps Tagliaferri 

R. Michael Scagliotti 

Molly E. McCabe 

Monica Holcomb 

Nackey E. Scagliotti 

Paul K. Scripps 

Peggy Scripps Evans 

Peter R. La Dow 

Raymundo H. Granado, Jr. 

Rebecca Scripps Brickner 

Samantha J. Brickner 

Savannah Brickner 

Thomas S. Evans Irrevocable Trust under agreement 

dated 11/13/12 

Virginia S. Vasquez 

Wendy E. Scripps 

William A. Scripps 

William H. Scripps 

Scripps Family 1992 Revocable Trust, dated 06-09-92 

Sam D.F. Scripps 

Samuel Joseph Logan 

Welland H. Scripps 

Wesley W. Scripps 

William A. Scripps Jr. 
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TVN S.A. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

W oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 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 2013r. poz. 1382), działając jako pełnomocnik członków rodziny Scripps 

będących stronami Umowy Rodziny Scripps Dotyczącej Akcji Uprawniających do Głosowania w spółce 

Scripps Networks Interactive, Inc.  z siedzibą w Knoxville, Tennessee, USA: 

 Adam R. Scripps 

 Anne La Dow 

 Anne M. La Dow Trust under 

Agreement dated 10/27/2011 

 Anthony S. Granado 

 Barbara Victoria Scripps Evans 

 Careen Cardin 

 Charles E. Scripps, Jr, 

 Charles Kyne McCabe 

 Charles L, Barmonde 

 Cody Dubuc 

 Corina S, Granado 

 Crystal Vasquez Lozano 

 Cynthia J. Scripps 

 Douglas A. Evans 

 Douglas A. Evans 1983 Trust 

 Eaton M. Scripps 

 Edward W. Scripps, Jr. 

 Eli W. Scripps 

 Elizabeth A. Logan 

 Elizabeth Scripps 

 Ellen B, Granado 

 Ellen M. Scripps Kaheny 

 Ellen M. Scripps Kaheny Revocable 

Trust dtd April 17, 2014 

 Estate of Robert P. Scripps, Jr. 

 Eva Scripps Altai 

 Gerald J. Scripps 

 Geraldine Scripps Granado 

 J. Sebastian Scripps 

 James Bryce Vasquez 

 Jimmy R. Scripps 

 John P. Scripps 

 John P. Scripps Trust Exempt Trust 

under agreement dated 2/10/77 

 John P. Scripps Trust under agreement 

dated 2/10/77 FBO Barbara Scripps 

Evans 

 John P. Scripps Trust FBO Douglas A. 

Evans under agreement dated 

12/28/84 

 John P. Scripps Trust FBO Ellen McRae 

Scripps under agreement dated 

12/28/84 

 John P. Scripps Trust FBO Paul K. 

Scripps under agreement dated 

2/10/77 

 John P. Scripps Trust under agreement 

dated 2/10/77 FBO Peter M. Scripps 

 John Patrick Scripps 

 John Peter Scripps 2013 Revocable 

Trust 

 Jonathan L. Scripps 

 Julia Scripps Heidt 

 Kendall S. Barmonde 
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 Keon Korey Vasquez 

 La Dow Family Trust under agreement 

dated 6/29/2004 

 Manuel E. Granado 

 Margaret Scripps Klenzing 

 Marilyn S. Wade 

 Marital Trust of the La Dow Family 

Trust (subtrust of La Dow Family 

Trust) 

 Mary Ann S. Sanchez 

 Mary Peirce 

 Maxwell Christopher Logan 

 Megan Scripps Tagliaferri 

 R. Michael Scagliotti 

 Molly E. McCabe 

 Monica Holcomb 

 Nackey E. Scagliotti 

 Paul K. Scripps 

 Peggy Scripps Evans 

 Peter R. La Dow 

 Raymundo H. Granado, Jr. 

 Rebecca Scripps Brickner 

 Samantha J. Brickner 

 Savannah Brickner 

 Thomas S. Evans Irrevocable Trust 

under agreement dated 11/13/12 

 Virginia S. Vasquez 

 Wendy E. Scripps 

 William A. Scripps 

 William H. Scripps 

 Scripps Family 1992 Revocable Trust, 

dated 06-09-92 

 Sam D.F. Scripps 

 Samuel Joseph Logan 

 Welland H. Scripps 

 Wesley W. Scripps 

 William A. Scripps Jr. 

 

(dalej łącznie „Członkowie Rodziny Scripps” – w niniejszym zawiadomieniu przez Członków Rodziny 

Scripps należy każdorazowo rozumieć wszystkich wskazanych powyżej członków rodziny Scripps 

działających łącznie jako strony Umowy Rodziny Scripps Dotyczącej Akcji Uprawniających do 

Głosowania w spółce Scripps Networks Interactive, Inc.  z siedzibą w Knoxville, Tennessee, USA)  

niniejszym zawiadamiam, że:  

I. W dniu 1 lipca 2015 r. Członkowie Rodziny Scripps nabyli pośrednio, za pośrednictwem 

spółek:  

 Scripps Networks Interactive, Inc.  

 Ulysses UK Inc. 

 Scripps Media Investments I 

 Scripps Media Investments II 

 Southbank Media Ltd. 

 N-Vision B.V. 

 Polish Television Holding B.V. 

 TVN S.A. (akcje własne) 
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(dalej łącznie “Spółki Zależne”) 

191.795.606 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset sześć) akcji TVN S.A. z siedzibą w Warszawie („TVN”), uprawniających do 

191.795.606 (stu dziewięćdziesięciu jeden milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu pięciu 

tysięcy sześciuset sześciu) głosów (co obejmuje głosy z 12.500.000 akcji własnych 

posiadanych przez TVN) na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących 54,37% kapitału 

zakładowego TVN i 54,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TVN (w tym 

180.355.430 (sto osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

trzydzieści) akcji zwykłych imiennych, uprawniających do 180.355.430 (stu osiemdziesięciu 

milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu trzydziestu) głosów, stanowiących 

51,13% kapitału zakładowego i 51,13% ogólnej liczby głosów w TVN oraz 11.440.176 

(jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela, uprawniających do 11.440.176 (jedenastu milionów czterystu czterdziestu tysięcy 

stu siedemdziesięciu sześciu) głosów, stanowiących 3,24% kapitału zakładowego i 3,24% 

ogólnej liczby głosów w TVN). 

Przed wskazanym powyżej nabyciem akcji TVN, Członkowie Rodziny Scripps nie posiadali 

bezpośrednio ani pośrednio akcji TVN.  

Po wyżej wymienionym nabyciu, Członkowie Rodziny Scripps posiadali pośrednio (za 

pośrednictwem Spółek Zależnych) 191.795.606 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów 

siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześć) akcji TVN, uprawniających do 

191.795.606 (stu dziewięćdziesięciu jeden milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu pięciu 

tysięcy sześciuset sześciu) głosów (co obejmuje głosy z 12.500.000 akcji własnych 

posiadanych przez TVN) na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących 54,37% kapitału 

zakładowego TVN i 54,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TVN (w tym 

180.355.430 (sto osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

trzydzieści) akcji zwykłych imiennych, uprawniających do 180.355.430 (stu osiemdziesięciu 

milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu trzydziestu) głosów, stanowiących 

51,13% kapitału zakładowego i 51,13% ogólnej liczby głosów w TVN oraz 11.440.176 

(jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela, uprawniających do 11.440.176 (jedenastu milionów czterystu czterdziestu tysięcy 

stu siedemdziesięciu sześciu) głosów, stanowiących 3,24% kapitału zakładowego i 3,24% 

ogólnej liczby głosów w TVN). 

Wyżej wymieniona transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym. 

Członkowie Rodziny Scripps w okresie 12 miesięcy zamierzają zwiększać do 100% swój udział 

w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TVN.  
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Według najlepszej wiedzy Członków Rodziny Scripps, na dzień 1 lipca 2015 r. niżej 

wymienione podmioty zależne od nich posiadały następujące liczby akcji TVN: 

 TVN S.A. – 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji własnych; 

 Polish Television Holding B.V. – 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji; 

 N-Vision B.V. – 5.326.426 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 

dwadzieścia sześć) akcji. 

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Członkami Rodziny Scripps do 

wykonywania praw głosu z akcji TVN. 

II. W dniu 6 lipca 2015 r. Członkowie Rodziny Scripps powzięli informację, że w dniu 6 lipca 2015 

r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału 

zakładowego TVN z kwoty 70.549.661,60 (siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści 

dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 60/100) złotych do kwoty 68.049.661,60 

(sześćdziesiąt osiem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 

60/100) złotych w drodze umorzenia posiadanych przez TVN 12.500.000 (dwunastu milionów 

pięciuset tysięcy) akcji własnych („Obniżenie Kapitału”).   

W wyniku Obniżenia Kapitału Członkowie Rodziny Scripps obecnie posiadają pośrednio, za 

pośrednictwem:  

 Scripps Networks Interactive, Inc.  

 Ulysses UK Inc. 

 Scripps Media Investments I 

 Scripps Media Investments II 

 Southbank Media Ltd 

 N-Vision B.V. 

 Polish Television Holding B.V. 

179.295.606 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset sześć) akcji TVN, uprawniających do 179.295.606 (stu siedemdziesięciu dziewięciu 

milionów dwustu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset sześciu) głosów na walnym 

zgromadzeniu TVN, stanowiących 52,70% kapitału zakładowego TVN i 52,70% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu TVN (w tym 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, 

uprawniających do 173.969.180 (stu siedemdziesięciu trzech milionów dziewięciuset 

sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu osiemdziesięciu) głosów, stanowiących 51,13% kapitału 
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zakładowego i 51,13% ogólnej liczby głosów w TVN oraz 5.326.426 (pięć milionów trzysta 

dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela, 

uprawniających do 5.326.426 (pięciu milionów trzystu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu 

dwudziestu sześciu) głosów, stanowiących 1,57% kapitału zakładowego i 1,57% ogólnej liczby 

głosów w TVN). 

Przed Obniżeniem Kapitału Członkowie Rodziny Scripps posiadali pośrednio, za 

pośrednictwem Spółek Zależnych, akcje i głosy w TVN w liczbie oraz o udziale w kapitale 

zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TVN wskazanych w punkcie 

I powyżej. 

Według najlepszej wiedzy Członków Rodziny Scripps, na dzień 7 lipca 2015 r., niżej 

wymienione podmioty zależne od nich posiadają następujące liczby akcji TVN: 

 Polish Television Holding B.V. – 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji; 

 N-Vision B.V. – 5.326.426 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 

dwadzieścia sześć) akcji. 

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Członkami Rodziny Scripps do 

wykonywania praw głosu z akcji TVN. 



6 lipca 2015 r. 

SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE, Inc. 

9721 Sherrill Boulevard 

Knoxville TN, 37932  

USA 

 

 

TVN S.A. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

 

W oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 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 2013r. poz. 1382), działając jako pełnomocnik Scripps Networks Interactive, 

Inc z siedzibą w Knoxville, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej („SNI”), niniejszym zawiadamiam, 

że: 

I. W dniu 1 lipca 2015 r. SNI nabył pośrednio, za pośrednictwem spółek:  

 Ulysses UK Inc. 

 Scripps Media Investments I 

 Scripps Media Investments II 

 Southbank Media Ltd 

 N-Vision B.V. 

 Polish Television Holding B.V. 

 TVN S.A. (akcje własne) 

(dalej łącznie “Spółki Zależne”) 

191.795.606 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset sześć) akcji TVN S.A. z siedzibą w Warszawie („TVN”), uprawniających do 

191.795.606 (stu dziewięćdziesięciu jeden milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu pięciu 

tysięcy sześciuset sześciu) głosów (co obejmuje głosy z 12.500.000 akcji własnych 

posiadanych przez TVN) na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących 54,37% kapitału 

zakładowego TVN i 54,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TVN (w tym 

180.355.430 (sto osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

trzydzieści) akcji zwykłych imiennych, uprawniających do 180.355.430 (stu osiemdziesięciu 

milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu trzydziestu) głosów, stanowiących 

51,13% kapitału zakładowego i 51,13% ogólnej liczby głosów w TVN oraz 11.440.176 



(jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela, uprawniających do 11.440.176 (jedenastu milionów czterystu czterdziestu tysięcy 

stu siedemdziesięciu sześciu) głosów, stanowiących 3,24% kapitału zakładowego i 3,24% 

ogólnej liczby głosów w TVN). 

Przed wskazanym powyżej nabyciem akcji TVN, SNI nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio 

akcji TVN.  

Po wyżej wymienionym nabyciu, SNI posiadał pośrednio (za pośrednictwem Spółek 

Zależnych) 191.795.606 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy sześćset sześć) akcji TVN, uprawniających do 191.795.606 (stu dziewięćdziesięciu 

jeden milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset sześciu) głosów (co 

obejmuje głosy z 12.500.000 akcji własnych posiadanych przez TVN) na walnym 

zgromadzeniu TVN, stanowiących 54,37% kapitału zakładowego TVN i 54,37% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu TVN (w tym 180.355.430 (sto osiemdziesiąt milionów 

trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych imiennych, 

uprawniających do 180.355.430 (stu osiemdziesięciu milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu 

tysięcy czterystu trzydziestu) głosów, stanowiących 51,13% kapitału zakładowego i 51,13% 

ogólnej liczby głosów w TVN oraz 11.440.176 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści 

tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 11.440.176 

(jedenastu milionów czterystu czterdziestu tysięcy stu siedemdziesięciu sześciu) głosów, 

stanowiących 3,24% kapitału zakładowego i 3,24% ogólnej liczby głosów w TVN). 

Wyżej wymieniona transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym. 

SNI w okresie 12 miesięcy zamierza zwiększać do 100% swój udział w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu TVN.  

Według najlepszej wiedzy SNI, na dzień 1 lipca 2015 r. niżej wymienione podmioty zależne od 

niego posiadały następujące liczby akcji TVN: 

 TVN S.A. – 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji własnych; 

 Polish Television Holding B.V. – 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji; 

 N-Vision B.V. – 5.326.426 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 

dwadzieścia sześć) akcji. 

Brak było osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z SNI do wykonywania praw 

głosu z akcji TVN. 

 



II. W dniu 6 lipca 2015 r. SNI powzięło informację, że w dniu 6 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. 

st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 

wpisu do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego TVN z kwoty 

70.549.661,60 (siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt jeden 60/100) złotych do kwoty 68.049.661,60 (sześćdziesiąt osiem milionów 

czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 60/100) złotych w drodze 

umorzenia posiadanych przez TVN 12.500.000 (dwunastu milionów pięciuset tysięcy) akcji 

własnych („Obniżenie Kapitału”).   

W wyniku Obniżenia Kapitału SNI obecnie posiada pośrednio, za pośrednictwem:  

 Ulysses UK Inc. 

 Scripps Media Investments I 

 Scripps Media Investments II 

 Southbank Media Ltd 

 N-Vision B.V. 

 Polish Television Holding B.V. 

179.295.606 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset sześć) akcji TVN, uprawniających do 179.295.606 (stu siedemdziesięciu dziewięciu 

milionów dwustu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset sześciu) głosów na walnym 

zgromadzeniu TVN, stanowiących 52,70% kapitału zakładowego TVN i 52,70% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu TVN (w tym 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, 

uprawniających do 173.969.180 (stu siedemdziesięciu trzech milionów dziewięciuset 

sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu osiemdziesięciu) głosów, stanowiących 51,13% kapitału 

zakładowego i 51,13% ogólnej liczby głosów w TVN oraz 5.326.426 (pięć milionów trzysta 

dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela, 

uprawniających do 5.326.426 (pięciu milionów trzystu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu 

dwudziestu sześciu) głosów, stanowiących 1,57% kapitału zakładowego i 1,57% ogólnej liczby 

głosów w TVN). 

Przed Obniżeniem Kapitału SNI posiadał pośrednio, za pośrednictwem Spółek Zależnych, 

akcje i głosy w TVN w liczbie oraz o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu TVN wskazanych w punkcie I powyżej. 

Według najlepszej wiedzy SNI, na dzień 6 lipca 2015 r., niżej wymienione podmioty zależne 

od niego posiadają następujące liczby akcji TVN: 

 Polish Television Holding B.V. – 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji; 



 N-Vision B.V. – 5.326.426 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 

dwadzieścia sześć) akcji. 

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z SNI do wykonywania praw 

głosu z akcji TVN. 

 

 



6 lipca 2015 r. 

Southbank Media Limited 

One Fleet Place 

Londyn, Wielka Brytania 

EC4M 7WS 

 

 

TVN S.A. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

 

W oparciu o art. 69 i 69a ustawy z dnia 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 2013r. poz. 1382), działając jako pełnomocnik Southbank Media Limited z 

siedzibą w Londynie, Wielka Brytania („SBM”), niniejszym zawiadamiam, że:  

I. W dniu 1 lipca 2015 r. SBM nabył pośrednio, za pośrednictwem spółek:  

 N-Vision B.V. 

 Polish Television Holding B.V. 

 TVN S.A. (akcje własne) 

 (dalej łącznie “Spółki Zależne”) 

191.795.606 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset sześć) akcji TVN S.A. z siedzibą w Warszawie („TVN”), uprawniających do 

191.795.606 (stu dziewięćdziesięciu jeden milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu pięciu 

tysięcy sześciuset sześciu) głosów (co obejmuje głosy z 12.500.000 akcji własnych 

posiadanych przez TVN) na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących 54,37% kapitału 

zakładowego TVN i 54,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TVN (w tym 

180.355.430 (sto osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

trzydzieści) akcji zwykłych imiennych, uprawniających do 180.355.430 (stu osiemdziesięciu 

milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu trzydziestu) głosów, stanowiących 

51,13% kapitału zakładowego i 51,13% ogólnej liczby głosów w TVN oraz 11.440.176 

(jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela, uprawniających do 11.440.176 (jedenastu milionów czterystu czterdziestu tysięcy 

stu siedemdziesięciu sześciu) głosów, stanowiących 3,24% kapitału zakładowego i 3,24% 

ogólnej liczby głosów w TVN). 



Przed wskazanym powyżej nabyciem akcji TVN, SBM nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio 

akcji TVN.  

Po wyżej wymienionym nabyciu, SBM posiadał pośrednio (za pośrednictwem Spółek 

Zależnych) 191.795.606 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy sześćset sześć) akcji TVN, uprawniających do 191.795.606 (stu dziewięćdziesięciu 

jeden milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset sześciu) głosów (co 

obejmuje głosy z 12.500.000 akcji własnych posiadanych przez TVN) na walnym 

zgromadzeniu TVN, stanowiących 54,37% kapitału zakładowego TVN i 54,37% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu TVN (w tym 180.355.430 (sto osiemdziesiąt milionów 

trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych imiennych, 

uprawniających do 180.355.430 (stu osiemdziesięciu milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu 

tysięcy czterystu trzydziestu) głosów, stanowiących 51,13% kapitału zakładowego i 51,13% 

ogólnej liczby głosów w TVN oraz 11.440.176 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści 

tysięcy sto siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do 11.440.176 

(jedenastu milionów czterystu czterdziestu tysięcy stu siedemdziesięciu sześciu) głosów, 

stanowiących 3,24% kapitału zakładowego i 3,24% ogólnej liczby głosów w TVN). 

Wyżej wymieniona transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym. 

SBM w okresie 12 miesięcy zamierza zwiększać do 100% swój udział w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu TVN.  

Według najlepszej wiedzy SBM, na dzień 1 lipca 2015 r., niżej wymienione podmioty zależne 

od niego posiadały następujące liczby akcji TVN: 

 TVN S.A. – 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji własnych; 

 Polish Television Holding B.V. – 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji; 

 N-Vision B.V. – 5.326.426 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 

dwadzieścia sześć) akcji. 

Brak było osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z SBM do wykonywania praw 

głosu z akcji TVN. 

II. W dniu 6 lipca 2015 r. SBM powzięło informację, że w dniu 6 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego TVN z kwoty 

70.549.661,60 (siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt jeden 60/100) złotych do kwoty 68.049.661,60 (sześćdziesiąt osiem milionów 

czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 60/100) złotych w drodze 



umorzenia posiadanych przez TVN 12.500.000 (dwunastu milionów pięciuset tysięcy) akcji 

własnych („Obniżenie Kapitału”).   

W wyniku Obniżenia Kapitału SBM obecnie posiada pośrednio, za pośrednictwem:  

 N-Vision B.V. 

 Polish Television Holding B.V. 

179.295.606 (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset sześć) akcji TVN, uprawniających do 179.295.606 (stu siedemdziesięciu dziewięciu 

milionów dwustu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset sześciu) głosów na walnym 

zgromadzeniu TVN, stanowiących 52,70% kapitału zakładowego TVN i 52,70% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu TVN (w tym 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, 

uprawniających do 173.969.180 (stu siedemdziesięciu trzech milionów dziewięciuset 

sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu osiemdziesięciu) głosów, stanowiących 51,13% kapitału 

zakładowego i 51,13% ogólnej liczby głosów w TVN oraz 5.326.426 (pięć milionów trzysta 

dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela, 

uprawniających do 5.326.426 (pięciu milionów trzystu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu 

dwudziestu sześciu) głosów, stanowiących 1,57% kapitału zakładowego i 1,57% ogólnej liczby 

głosów w TVN). 

Przed Obniżeniem Kapitału SBM posiadał pośrednio, za pośrednictwem Spółek Zależnych, 

akcje i głosy w TVN w liczbie oraz o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu TVN wskazanych w punkcie I powyżej. 

Według najlepszej wiedzy SBM, na dzień 6 lipca 2015 r., niżej wymienione podmioty zależne 

od niego posiadają następujące liczby akcji TVN: 

 Polish Television Holding B.V. – 173.969.180 (sto siedemdziesiąt trzy miliony 

dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji; 

 N-Vision B.V. – 5.326.426 (pięć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 

dwadzieścia sześć) akcji. 

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z SBM do wykonywania praw głosu z akcji 

TVN. 
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