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Od: TVN S.A.  

Data przekazania: 29 września, 2015 r.  

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TVN S.A.  

w dniu 29 września, 2015 r. 

Raport bieżący numer: 66/2015  

Zarząd TVN S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki TVN S.A., które odbyło się w dniu 29 września 2015 r.  

 

 

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 

r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych. 

 

 

 

 

Podpisano przez: 

 

Markus Tellenbach 
Prezes Zarządu 
 
 
John Driscoll 
Wiceprezes Zarządu 
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UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.  

z dnia 29 września 2015 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia 

 

§1. 

 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

wybiera Pana Macieja Zajdę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TVN S.A.  

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

W głosowaniu wzięło udział 340.248.308 akcji – 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 

340.248.308 ważnych głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 340.248.308 głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymało się 0 głosów.  
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UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. 

z dnia 29 września 2015 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1. 

 

Na podstawie paragrafu 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TVN S.A. Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TVN S.A. w następującym składzie:  

1) Pani Magdalena Skowrońska,  

2) Pani Paulina Lesiów,  

3) Pani Zofia Bielecka.   

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

W głosowaniu wzięło udział 340.248.308 akcji – 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 

340.248.308 ważnych głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 340.248.308 głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymało się 0 głosów. 
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UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.  

z dnia 29 września 2015 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.:  

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.  

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

ważności i zdolności do podejmowania uchwał.  

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.  

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  

6) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji TVN S.A. oraz wycofania 

akcji serii F (ISIN PLTVN0000017) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

7) Wolne wnioski.  

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

W głosowaniu wzięło udział 340.248.308 akcji – 100 % kapitału zakładowego, z których oddano 

340.248.308 ważnych głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 340.248.308 głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów, 

 wstrzymało się 0 głosów.  
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UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.  

z dnia 29 września 2015 roku 

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji TVN S.A. oraz wycofania akcji serii F (ISIN 

PLTVN0000017) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2013 r., poz. 1382 ze zm.) (dalej „Ustawa o ofercie”), na wniosek 

wszystkich Akcjonariuszy Spółki, to jest: Southbank Media Ltd z siedzibą w Londynie, N-Vision 

B.V. z siedzibą w Amsterdamie i Polish Television Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, 

uchwala się co następuje:  

 

§1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich 

zdematerializowanych akcji Spółki – w tym akcji serii F (ISIN PLTVN0000017) dopuszczonych i 

wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) –zarejestrowanych w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”), to jest:  

a. 155.429.180 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć 

tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, oznaczonych przez 

KDPW kodem ISIN: PLTVN0000025,  

b. 1.390.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych 

imiennych serii B, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLTVN0000025,  

c. 166.279.128 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt 

dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 

oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLTVN0000017,  

łącznie 323.098.308 (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 

trzysta osiem) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda 

akcja i łącznej wartości nominalnej 64.619.661,60 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony 

sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy), 
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poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz wycofać akcje serii F (ISIN PLTVN0000017) z 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.   

 

§2. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje zarząd Spółki do:  

a. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o 

ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom 

Spółki formy dokumentu oraz  

b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia 

akcjom Spółki formy dokumentu i wycofania akcji serii F (ISIN PLTVN0000017)  z obrotu 

na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia 

wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, 

KDPW oraz GPW. 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia 

akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który 

zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. 

Wycofanie akcji serii F (ISIN PLTVN0000017) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez właściwy organ GPW. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 340.248.308 akcji – 100% kapitału zakładowego, z których oddano 

340.248.308 ważnych głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 340.248.308 głosów,  

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymało się 0 głosów.  

 


