Warszawa, 16 maja 2011 r.

Temat: Nabycie aktywów znacznej wartości przez jednostkę zaleŜną od Emitenta.

Raport bieŜący nr 40/2011

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, Ŝe jednostka zaleŜna Emitenta – K2 Web Systems Sp. z o. o.
("Spółka") w dniu 13 maja 2011 r. podpisała akt o zawiązaniu spółki akcyjnej pod nazwą Audioteka S.A.
(“Audioteka") z siedzibą w Warszawie, o kapitale zakładowym w wysokości 1.300.000 zł (jeden milion trzysta
tysięcy złotych). Kapitał zakładowy spółki Audioteka S.A. dzieli się na 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy)
akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, w którym Spółka objęła 650.000 akcji i
zobowiązała się pokryć je w całości wkładem pienięŜnym ze środków Spółki, przed zarejestrowaniem Audioteki,
w łącznej wysokości 1.105.000 zł, tj. za cenę 1,70 zł za jedną akcję Audioteki. Pozostałą część, czyli 650.000
akcji, objął Pan Marcin Beme i zobowiązał się pokryć je w całości wkładem pienięŜnym, przed zarejestrowaniem
Audioteki, w łącznej wysokości 650.000 zł, tj. za cenę 1,00 zł za jedną akcję.
Jedna akcja daje jeden głos na walnym zgromadzeniu, co oznacza iŜ zarówno K2 Web Systems Sp. z o. o. jak i
Panu Marcinowi Beme przypada po 650.000 głosów na walnym zgromadzeniu.
Podstawowym przedmiotem działalnością Audioteki jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo,
programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalność wydawnicza, sprzedaŜ detaliczna.
Inwestycja Spółki w Audioteka S.A. jest traktowana jako inwestycja długoterminowa.
Prezesem Zarządu Audioteki został Pan Marcin Beme.
Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: objęte przez K2 Web Systems Sp. z o. o. akcje
stanowią 50% kapitału zakładowego zawiązanej spółki Audioteka S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
Nr 33 z 2009 r. poz. 259 z późn. zm.)

