
CYFROWY POLSAT S.A. 
 
Raport bieżący numer: 4/2013 
 
Data raportu: 19 lutego 2013 r. 
 
Temat: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Cyfrowy Polsat 
S.A. 
 
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2013 r. Spółka 
otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz od fundacji rodzinnej TiVi Foundation 
zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) („Ustawa”) o 
przeniesieniu na podstawie umowy zawartej w dniu 13 lutego 2013 roku własności udziałów 
Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr („Pola”), podmiotu zależnego od Pana 
Zygmunta Solorza-Żaka, na rzecz fundacji rodzinnej TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, 
Lichtenstein („TiVi Foundation”). Tym samym TiVi Foundation pośrednio nabyła akcje Spółki. 

Przed przeniesieniem własności udziałów Pola, Pan Zygmunt Solorz-Żak nie posiadał akcji 
Spółki zarówno bezpośrednio, jak również poprzez inne niż Pola podmioty zależne. 

Przed przeniesieniem własności udziałów Pola posiadała i była uprawniona do wykonywania 
prawa głosu ze 174.995.671 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset 
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowiło 
50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte 
pełnomocnictwem udzielonym Pola przez Sensor Overseas Ltd. z siedzibą w Nikozji 
uprawniały łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 
65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Powyższy pakiet składał się z: 

a) 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do 346.592.502 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego 
Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 
stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Pan Zygmunt Solorz-Żak poinformował, iż po przeniesieniu udziałów Pola, zarówno 
bezpośrednio, jak również przez podmioty zależne nie posiada akcji Spółki. 

Przed przeniesieniem własności udziałów Pola, TiVi Foundation zarówno bezpośrednio, jak 
również przez podmioty zależne, nie posiadała akcji Spółki.  

Na skutek przeniesienia udziałów Pola, TiVi Foundation zarówno bezpośrednio, jak również 
poprzez inne niż Pola podmioty zależne, nie posiada akcji Spółki.  

Obecnie, Pola – podmiot zależny od TiVi Foundation - posiada i jest uprawniona do 
wykonywania prawa głosu ze 174.995.671 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery miliony 
dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, co 



stanowił 50,24% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane przez Pola akcje oraz objęte 
pełnomocnictwem udzielonym Pola przez Sensor Overseas Ltd. z siedzibą w Nikozji 
uprawniają łącznie do 348.291.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 
65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Powyższy pakiet składa się z: 

a) 173.296.251 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 49,75% kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniających do 346.592.502 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,67% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, oraz 

b) 1.699.420 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego 
Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co 
stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

TiVi Foundation poinformowała, iż w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia nie 
zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 
z wyjątkiem zwiększenia, które wynika z treści art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy. 

 

Podstawa prawna: § 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach 
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