Warszawa, 23 kwietnia 2012 r.

Temat: Podwyższenie kapitału w Audioteka SA

Raport bieżący nr 3/2012

Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał wypis aktu notarialnego z
dnia 19 kwietnia 2012 roku dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego w Audioteka SA (“Audioteka"),
której akcjonariuszem jest jednostka zależna Emitenta – K2 Web Systems Sp. z o. o. ("K2 Web Systems").
Kapitał zakładowy wzrósł z kwoty 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) do kwoty 1.625.000 zł
(jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) tj. o kwotę 325.000 zł (trzysta dwadzieścia pięć
tysięcy złotych) poprzez emisję nowych akcji serii B w łącznej liczbie 325.000 (trzystu dwudziestu pięciu
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 325.000,00 zł
(trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o numerach od 000.001 (jeden) do 325.000 (trzysta dwadzieścia
pięć tysięcy).
Wszystkie nowo emitowane akcje serii B zostały zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez
Audiotekę oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h., to jest: GPV I Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie („GPV”). Spółka
zobowiązała się pokryć akcje serii B w całości wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 2.002.000,00 zł (dwa
miliony dwa tysiące złotych), tj. cena emisyjna za każdą z akcji serii B wyniosła 6,16 zł (sześć złotych 16/100).
Po zmianach kapitał zakładowy Audioteka S.A. wynosi 1.625.000 zł (słownie: jeden milion sześćset
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach:
1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości
nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda.
325.000 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B o wartości
nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda.
Jedna akcja daje jeden głos na walnym zgromadzeniu, co oznacza iż K2 Web Systems Sp. z o. o. przypada
650.000 głosów na walnym zgromadzeniu (40% kapitału), Panu Marcinowi Beme przypada 650.000 głosów na
walnym zgromadzeniu (40% kapitału), GPV przypada 325.000 głosów na walnym zgromadzeniu (20%
kapitału).
Przed podwyższeniem kapitału Audioteka S.A. K2 Web Systems Sp. z o. o. i Panu Marcinowi Beme przypadało
po 650.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło po 50% kapitału zakładowego.
Uchwała o podwyższeniu kapitału weszła w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Podstawowym przedmiotem działalnością Audioteki jest działalność związana z produkcją filmów, nagrań
wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalność wydawnicza, sprzedaż
detaliczna.
Kryterium uznania umowy za znaczącą: potencjalny istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy
Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
Nr 33 z 2009 r. poz. 259 z późn. zm.)

