Warszawa, 09.06.2020
Od:
Janusz Żebrowski
Naruszewicza 27/702,
02-627 Warszawa
Do:
K2 INTERNET S.A.
ul. Domaniewska 44A,
02-672 Warszawa
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI K2 INTERNET S.A.
Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(„Ustawa”) zawiadamiam, że w wyniku zbycia przeze mnie w dniu 4 czerwca 2020 roku 50.000 akcji
spółki K2 INTERNET S.A. („Spółka”) („Transakcja”):
1.

Mój udział w kapitale zakładowym spółki uległ zmniejszeniu o ponad 2% z 20,12% do
18,11%, co spowodowało przekroczenie progu 20%.

2.

Przed przeprowadzeniem Transakcji posiadałem 500.053 akcje Spółki, które stanowiły
20,12 % udział w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniały do wykonywania 500.053
głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,12 % udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

3.

Po przeprowadzeniu Transakcji posiadam 450.053 akcje, które stanowią 18,11% kapitału
zakładowego Spółki oraz uprawniają do wykonywania 450.053 głosów
na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,11% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiam również, że podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki.
Nie jestem stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której
przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Nie posiadam instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo
uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu,
wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie.
Nie posiadam również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni
lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych
określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

_____________________
Janusz Żebrowski

