
Od: TVN S.A.  

Data przekazania: 3 lipca 2015 r.  

Temat: Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. 

Raport bieżący numer: 49/2015  

Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 2 lipca 

2015 r. od International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg z siedzibą w 

Luksemburgu („Grupa ITI”) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego TVN oraz sprzedaży 

przez Groupe Canal+ oraz ITI Media Group Limited, spółkę zależną Grupy ITI, 100% 

udziałów N-Vision B.V. na rzecz Southbank Media Ltd.  

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: art. 70. pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

 

Podpisano przez:  

Markus Tellenbach 

Prezes Zarządu  

John Driscoll 

Wiceprezes Zarządu 
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Warszawa, 2 lipca 2015 r. 

 

Od: 

International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg 

5, Rue Guillaume Kroll 

L – 1882 Luxembourg 

(“ITI Holdings”) 

 

Do: 

Komisja Nadzoru Finansowego  

Plac Powstańców Warszawy 1  

00-950 Warszawa 

 

TVN S.A. 

ul. Wiertnicza 166 

02-952 Warszawa 

(„TVN”) 

 

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej 

 

Działając na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, w zakresie zawiadomienia, o którym 

mowa w pkt 1 poniżej, oraz 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, w zakresie 

zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2 poniżej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1382), ITI Holdings informuje o zmianie stanu posiadania 

akcji TVN przez ITI Holdings i jej podmioty zależne: ITI Media Group Limited („IMG”), N-Vision B.V. 

(„N-Vision”) oraz Polish Television Holding B.V. („PTH”) (łącznie „Grupa ITI”).  

 

1. Obniżenie kapitału zakładowego TVN 

W dniu 30 czerwca 2015 r. ITI Holdings powzięła wiadomość, że w dniu 24 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego TVN o kwotę 2,500,000 

PLN z kwoty 70,549,661.60 PLN do kwoty 68,049,661.60 PLN. Obniżenie kapitału zakładowego TVN 

nastąpiło przez umorzenie 12,500,000 akcji własnych TVN, odpowiadających 12,500,000 głosom w 

ogólnej liczbie głosów. Przed obniżeniem kapitału zakładowego, kapitał zakładowy TVN składał się z 

352,748,308 akcji odpowiadających 352,748,308 głosom. Po obniżeniu kapitału zakładowego kapitał 

zakładowy TVN składa się z 340,248,308 akcji odpowiadających 340,248,308 głosom. 

Przed zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego Grupa ITI posiadała łącznie 179,295,606 akcji 

TVN, stanowiących łącznie 50,83% akcji w kapitale zakładowym TVN, reprezentujących łącznie 

179,295,606 głosów na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących łącznie 50,83% w ogólnej liczbie 

głosów, w tym: 
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 IMG posiadała bezpośrednio 5,326,426 akcji TVN, stanowiących 1,51% akcji w kapitale zakładowym 

TVN, reprezentujących 5,326,426 głosów na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących 1,51% w 

ogólnej liczbie głosów, oraz 

 PTH posiadała bezpośrednio 173,969,180 akcji TVN, stanowiących 49,32% akcji w kapitale 

zakładowym TVN, reprezentujących 173,969,180 głosów na walnym zgromadzeniu TVN, 

stanowiących 49,32% w ogólnej liczbie głosów. 

Po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Grupa ITI posiadała łącznie 179,295,606 akcji TVN, 

stanowiących łącznie 52,70% akcji w kapitale zakładowym TVN, reprezentujących łącznie 179,295,606 

głosów na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących łącznie 52,70% w ogólnej liczbie głosów, w tym: 

 IMG posiadała bezpośrednio 5,326,426 akcji TVN, stanowiących 1,57% akcji w kapitale zakładowym 

TVN, reprezentujących 5,326,426 głosów na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących 1,57% w 

ogólnej liczbie głosów, oraz 

 PTH posiadała bezpośrednio 173,969,180 akcji TVN, stanowiących 51,13% akcji w kapitale 

zakładowym TVN, reprezentujących 173,969,180 głosów na walnym zgromadzeniu TVN, 

stanowiących 51,13% w ogólnej liczbie głosów. 

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. 

 

2. Sprzedaż przez IMG i GC+ 100% udziałów N-Vision na rzecz Southbank (pośrednia sprzedaż 

akcji TVN) 

W dniu 1 lipca 2015 r. IMG oraz Groupe Canal+ S.A. („GC+”), w wykonaniu umowy przedwstępnej 

sprzedaży udziałów N-Vision z dnia 14 marca 2015 r. („Umowa Przedwstępna”), sprzedały 100% 

udziałów N-Vision na rzecz Southbank Media Ltd („Southbank”). 

Przed zawarciem transakcji Grupa ITI posiadała łącznie 179,295,606 akcji TVN, stanowiących łącznie 

52,70% akcji w kapitale zakładowym TVN, reprezentujących łącznie 179,295,606 głosów na walnym 

zgromadzeniu TVN, stanowiących łącznie 52,70% w ogólnej liczbie głosów, w tym: 

 N-Vision
1
 posiadała bezpośrednio 5,326,426 akcji TVN, stanowiących 1,57% akcji w kapitale 

zakładowym TVN, reprezentujących 5,326,426 głosów na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących 

1,57% w ogólnej liczbie głosów, oraz 

 PTH posiadała bezpośrednio 173,969,180 akcji TVN, stanowiących 51,13% akcji w kapitale 

zakładowym TVN, reprezentujących 173,969,180 głosów na walnym zgromadzeniu TVN, 

stanowiących 51,13% w ogólnej liczbie głosów. 

Po zawarciu transakcji Grupa ITI nie posiada żadnych akcji TVN.  

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. 

 

Z poważaniem,  

 

 

                                                 
1
 W dniu 29 czerwca 2015 r. IMG wniosła aportem do N-Vision 5,326,426 akcji TVN, stanowiących 1,57% akcji w 

kapitale zakładowym TVN, reprezentujących 5,326,426 głosów na walnym zgromadzeniu TVN, stanowiących 1,57% 

w ogólnej liczbie głosów. W wyniku transakcji ogólny stan posiadania akcji TVN Grupy ITI nie uległ zmianie. 
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