
Od: TVN S.A. 
 
Data przekazania: 14 stycznia 2015 r. 
 
Temat: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów TVN S.A. posiadanych przez 
International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg za pośrednictwem 
podmiotów zależnych. 
 
Raport bieżący: 6/2015 
 
Zarząd TVN S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. uzyskał zawiadomienie od 
International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg z siedzibą w Luxemburgu 
(„ITI Holdings”) o zmniejszeniu o co najmniej 1% udziału ITI Holdings wraz z pomiotami od 
niej zależnymi („Grupa ITI) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu TVN S.A.  
w odniesieniu do stanu przedstawionego w raporcie bieżącym nr 14/2012 z dnia 27 marca  
2012 r. 
 
Obecnie, na dzień 7 stycznia 2015 r., Grupa ITI posiada łącznie 179 295 606 akcji TVN S.A., 
które stanowią 51,04% kapitału zakładowego TVN S.A. i uprawniają do 179 295 606 głosów 
na walnym zgromadzeniu, co stanowi 51,04% ogólnej liczby głosów na walnym  
zgromadzeniu TVN S.A. jednocześnie informuje,  iż w związku z zawieszeniem z mocy 
prawa wykonywania praw udziałowych z akcji własnych posiadanych prze TVN S.A., PTH 
będzie uprawniony do wykonywania 52,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
TVN S.A. 
 
ITI Holdings informuje, że obniżenie udziału Grupy ITI w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu TVN S.A. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów jest następstwem 
nabywania akcji własnych przez TVN S.A. oraz podwyższeń kapitału zakładowego TVN S.A. 
w ramach warunkowego podwyższenia kapitału związanego z realizacją Programu 
Motywacyjnego TVN S.A. w szczególności ostatniego, zarejestrowanego w dniu 7 stycznia 
2015 r. 
 
Grupa ITI na dzień 22 marca 2012 r. posiadała łącznie 185 771 211 akcji TVN S.A. 
stanowiących 54,02% kapitału zakładowego TVN S.A. i uprawniających do 185 771 211 
głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 54,02% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu TVN S.A. 
 
Akcje TVN S.A. znajdują się w posiadaniu ITI Holdings oraz Polish Television Holding B.V.   
z siedziba w Amsterdamie, podmiotu zależnego od ITI Holdings. 
 
Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych. 
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