Warszawa, 25 marca 2010 r.

Stanowisko Zarządu Spółki K2 Internet S.A. w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Spółka K2 Internet SA (Spółka) zrealizowała pierwszą ofertę publiczną w roku 2008 r, pozyskując w ten
sposób środki na sfinansowanie planowanych inwestycji oraz na zwiększenie kapitału obrotowego. Do końca 2009 r.
udało się zakończyć te z inwestycji, które zostały ostatecznie zatwierdzone do realizacji. Dodatkowo w roku 2009
zrealizowano dodatkową akwizycję 50% udziałów w spółce Brainshop U-Boot Sp. z o.o.
Na bieŜący rok Spółka nie planuje Ŝadnych istotnych inwestycji rozwojowych ani nowych akwizycji. W
obecnym roku jak i najprawdopodobniej w latach kolejnych priorytetem spółki będzie rozwój organiczny, integracja
Brainshop U-Boot Sp. z o. o. oraz wsparcie nowych inicjatyw biznesowych, które były przedmiotem inwestycji w
latach 2008-2009. Oznacza to, Ŝe zapotrzebowanie na środki inwestycyjne będzie w okresie najbliŜszych 12-18
miesięcy istotnie mniejsze niŜ dotychczas. Taka sytuacja, w połączeniu z przyzwoitymi wynikami z podstawowej
działalności w roku 2009 i spodziewaną poprawą koniunktury w roku bieŜącym, powoduje Ŝe Spółka posiadać
będzie nadwyŜki gotówkowe. Dodatkowo, ze względu na to, Ŝe podstawowa działalność osiągnęła dość duŜy
poziom stabilności, Spółka planuje w większym stopniu korzystać z finansowania kapitału obrotowego kredytem
obrotowym.
PowyŜsze czynniki w połączeniu z sytuacją, Ŝe notowania akcji spółki są na poziomie znacząco niŜszym niŜ
cena akcji sprzedawanych w ofercie publicznej uzasadniają plan wykorzystania nadwyŜek finansowych na skup
akcji własnych celem umorzenia (w ocenie Zarządu obecna wycena akcji nie odzwierciedla w Ŝaden sposób
wartości Spółki, biorąc pod uwagę choćby historyczne i spodziewane wyniki finansowe).
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