Warszawa, 21 maja 2018 r.
Temat: Podjęcie negocjacji na zasadach wyłączności
Raport bieżący nr 23/2018
Zarząd K2 Internet SA (dalej „Emitent” lub „K2”) w nawiązaniu do raportów bieżących: RB nr 3/2017 z dnia 1 marca 2017
r., RB nr 24/2016 r. z dnia 30 września 2016 r., RB nr 31/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. oraz RB nr 5/2017 z dnia 27
kwietnia 2017 r., informuje, iż w wyniku trwających rozmów z potencjalnymi inwestorami w ramach Przeglądu opcji
strategicznych dla segmentu agencyjnego i mediowego, otrzymał od inwestora branżowego („Inwestor”) propozycję
nabycia od K2 („Transakcja”) części aktywów, stanowiących segment agencyjny i mediowy (w tym udziałów i akcji,
odpowiednio, spółek: Agencja K2.pl Sp. z o.o. SKA, K2 TM Sp. z o.o., K2 Media SA, K2.pl Sp. z o.o., K2 Search Sp. z
o.o.) (dalej łącznie „Aktywa”). Emitent zawarł porozumienie z Inwestorem o prowadzeniu dalszych rozmów na zasadach
wyłączności w przedmiocie ewentualnej Transakcji dotyczącej Aktywów przez okres 90 dni i zobowiązał się do
zachowania poufności w tym zakresie. W trakcie dalszych rozmów Strony ustalą, zarówno parametry ewentualnej
Transakcji, jak i treść dokumentów, na podstawie których Transakcja zostanie ewentualnie zrealizowana. Przedmiotowe
porozumienie nie zobowiązuje żadnej ze Stron do dokonania Transakcji i każda z nich jest uprawniona do przerwania
rozmów w każdej chwili.
O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej Transakcji i jej warunkach lub o zakończeniu negocjacji
dotyczących Transakcji w inny sposób, Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Jednocześnie Zarząd K2 w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 5/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. informuje o
przewidywanym podjęciu rozmów z potencjalnymi nowymi inwestorami dla aktywów segmentu infrastrukturalnego tj.
spółki Oktawave Sp. z o.o. Ostateczne zbycie udziałów Spółki Oktawave Sp. z o.o. uwarunkowane jest zgodą Rady
Nadzorczej Emitenta.
Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich.
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