
 

Warszawa, dnia 27 listopada 2020 roku 
 
 
 
 

Szanowni Akcjonariusze 
 
 

W imieniu Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), pragniemy poinformować, że dnia  

17 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Stopklatka S.A. podjęło 

uchwałę numer 3 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, w której, 

na podstawie art. 418 k.s.h. zadecydowało o przymusowym wykupie 19.330 (słownie: dziewiętnaście 

tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych jako akcje serii E, stanowiących 

łącznie 0,17% kapitału zakładowego Spółki. 

 
Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi nabędzie większościowy akcjonariusz Spółki – 

„Kino Polska TV” S.A. 

 

Oznacza to, że Państwa akcje na okaziciela podlegają przymusowemu wykupowi. 

 
Wartość akcji zostanie określona przez: Crido Financial Advisory spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Towarowej 28, 00-839 Warszawa, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000821620, wybrana uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 listopada 2020 r. Niezwłocznie po dokonaniu wyceny akcji, cena wykupu 

za jedną akcję zostanie ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („MSiG”). 

 
Uchwała o przymusowym wykupie została opublikowana w numerze 232/2020 Monitora Sądowego  

i Gospodarczego w dniu 27 listopada 2020 roku. 

 
Zgodnie z procedurą przymusowego  wykupu, jesteście  Państwo  zobowiązani w terminie miesiąca od 

dnia ogłoszenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przymusowego wykupu 

akcji akcjonariuszy mniejszościowych w MSiG (1) złożyć w siedzibie Spółki (ul. Puławska 435A, 

Warszawa) dokumenty Akcji lub (2) przesłać listem poleconym oświadczenie o przekazaniu odcinków 

zbiorowych akcji (dokumentów akcji) znajdujących się w siedzibie Spółki do rozporządzenia w celu 

wykupu wraz ze wskazaniem  rachunku bankowego przeznaczonego na zapłatę ceny wykupu akcji.  

Przypominamy, że termin do złożenia dokumentów Akcji lub oświadczenia, o którym mowa wyżej 

kończy się z upływem miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Przesyłka musi dotrzeć do siedziby Spółki do tego dnia, dlatego dla zachowania terminu prosimy  

o wcześniejsze nadanie listu na poczcie. 

 



 

Dla potwierdzenia Państwa danych zawartych w w/w oświadczeniu, prosimy o wpisanie Państwa 

numer telefonu w odpowiedniej rubryce formularza oświadczenia. Pracownik skontaktuje się  

z Państwem niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki w celu weryfikacji danych. Wyżej wymieniony 

formularz oświadczenia, stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 

W ciągu kolejnego miesiąca od ostatniego dnia, w którym możliwe będzie składanie oświadczeń, Zarząd 

Spółki będzie dokonywał wykupu akcji. 

 
Cena wykupu zostanie uiszczona na wskazany przez Państwa w oświadczeniu numer rachunku 

bankowego. 

 
Ponadto informuję, iż w przypadku gdy nie złożą Państwo wypełnionego formularza oświadczenia  

w przewidzianym terminie, Zarząd podejmie uchwałę o unieważnieniu Pana akcji w trybie art. 358 

k.s.h. 

 

W przypadku, gdy nie będzie możliwe przekazanie ceny wykupu akcjonariuszowi, wówczas kwota 

pieniężna stanowiąca cenę wykupu zostanie złożona przez Spółkę do depozytu sądowego. 

 
Zwracamy uwagę, że z tytułu wykupu akcji powstaje dla akcjonariusza mniejszościowego obowiązek 

podatkowy. Należna akcjonariuszowi cena za zbywane akcje w ramach przymusowego wykupu 

stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, który pomniejszony o ewentualne koszty uzyskania 

przychodu (wydatki na nabycie/objęcie akcji) stanowi dochód podlegający opodatkowaniu 19% 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O wysokości osiągniętego przychodu, jak również  

o kosztach jego uzyskania (koszty uzyskania przychodów zostaną wykazane w informacji PIT-8C, pod 

warunkiem, że Spółka otrzyma od akcjonariusza informację o ich poniesieniu), podatnik zostanie 

powiadomiony w informacji PIT-8C, która zostanie przesłana przez Spółkę podatnikowi oraz 

właściwemu urzędowi skarbowemu w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa. 

Obowiązek podatkowy powstaje niezależnie od faktycznego odebrania przez 

akcjonariusza/spadkobiercę akcjonariusza przysługującej mu ceny przymusowego wykupu oraz 

otrzymania informacji PIT-8C sporządzonej przez Spółkę. Oznacza to, iż podatnicy są zobowiązani do 

złożenia właściwemu urzędowi skarbowemu zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego w roku 

podatkowym przychodu/dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w terminie do końca 

kwietnia  roku następnego (zeznanie odrębne od zeznania rocznego).  

 

W celu przygotowania informacji PIT-8C , konieczne jest uzupełnienie i przesłanie do Spółki dokumentu  

„OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DO 

SPORZĄDZENIA - PIT – 8C” stanowiącego załącznik do niniejszego pisma, w terminie do dnia 10 stycznia 

2021 r.  

 

 



 

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod 

numerem 512 097 542. 

 
 

Zarząd Spółki 
 
 

 
W załączeniu: 

- formularz oświadczenia akcjonariusza Stopklatka; 

- formularz oświadczenia akcjonariusza dotyczącego danych osobowych niezbędnych do sporządzania 
– PIT – 8C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA STOPKLATKA S.A. 

 
 
 
Dane akcjonariusza: 
 

Imię/Nazwisko/Nazwa: 

 

 

Adres do korespondencji: 

 

 

Liczba posiadanych akcji 

(„Akcje”): 

 

Telefon kontaktowy: 

 

 

Nr rachunku bankowego 

(„Rachunek”): 

 

 

 
 

Mając na uwadze, iż dnia 17 listopada 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 

Stopklatka S.A. podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, 

a także w związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego nie odebrałem/łam/liśmy Akcji z siedziby Spółki, 

niniejszym upoważniam Zarząd Stopklatka S.A. do rozporządzania Akcjami w procesie przymusowego 

wykupu, w zakresie jakim jest to konieczne do przeprowadzenia tej procedury. Jednocześnie proszę  

o dokonanie zapłaty za Akcje na Rachunek bankowy wskazany powyżej.  

 

 

Podpis Akcjonariusza: 

 

 

____________________ 

 
Data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

NIEZBĘDNYCH DO SPORZĄDZENIA - PIT – 8C 

 
 

1.   IMIĘ I NAZWISKO - ………………………………………………………………………… 
 

2.   PESEL - …………………………………………………….…………………………………… 
 

3.   DATA URODZENIA - …………………………………………..…………………………… 
 
4. ADRES ZAMIESZKANIA: 

 
a)   WOJEWÓDZTWO - …………………………..……………………………………… 

 
b)   POWIAT - ………………………………………………………………………………… 

 
c)   GMINA - …………………………………………………………………………………… 

 
d)   ULICA - …………………………………………………………………………………… 

 
e)   NR DOMU - ……………………………………………………………………………… 

 
f) NR LOKALU - …………………………………………………..……………………… 

 
g)   MIEJSCOWOŚĆ - ……………………………………………………………………… 

 
h)   KOD POCZTOWY - …………………………………………………………………… 

 
i) POCZTA - ………………………………………………………………………………… 

 
5. URZĄD SKARBOWY (wskazanie i adres) – 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. NIP - …………………………………………………… 

 
6. Koszt uzyskania przychodu  …………………………………………………… 

 

Jednocześnie zobowiązuję się, że w sytuacji zmiany ww. danych do dnia 31 grudnia  2020  r. 

przekażę w formie pisemnej do Stopklatka S.A. adres: 02-801 Warszawa, ul. Puławska 435A, 

informację w tym zakresie. 

 
 
                                                                         ……………………………………………………… 

                                                         (data i czytelny podpis składającego oświadczenie) 



 

Informujemy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Stopklatka S.A. z siedzibą w 02-801 

warszawa, ul. Puławska 435A, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

2. Do kontaktu mailowego w sprawie danych osobowych służy następujący adres email: 

rodo@stopklatka.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazania informacji o wartości 

dochodów z kapitałów pieniężnych i będą udostępniane innym odbiorcom, 

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty należące do Grupy Kino Polska TV S.A. 

oraz organ podatkowy, 

5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 39 ust. 3 oraz art. 42a ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. 

zm.),art. 6 ust. 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

6. podanie danych jest niezbędne do przekazania informacji o wartości dochodów z kapitałów 

pieniężnych w przypadku niepodania danych, niemożliwa jest realizacja w/w obowiązku ustawowego, 

7. posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się 

na podstawie zgody. 

8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa i po 

tym okresie zostaną usunięte. 

  
 

mailto:rodo@stopklatka.pl

