Warszawa, 26 kwietnia 2011 r.

Temat: Zawarcie znaczącej umowy z PKO BP S.A.

Raport bieŜący nr 38/2011

Zgodnie z par.5 ust.1 pkt 3 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, Zarząd K2 Internet S.A.
(„Spółka”) informuje, iŜ w dniu 26 kwietnia 2011 r. Spółka otrzymała podpisaną Umowę Otwartą z dnia 22 kwietnia 2011 r.
z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („PKO BP S.A.”, „Bank”) dotyczącą współpracy z agencją
interaktywną w zakresie bieŜącej obsługi serwisów internetowych, obsługi kreatywno – marketingowej, realizacji badań
internetowych, realizacji działań e-PR. Umowa zawarta została na czas określony 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od
dnia jej zawarcia. Umowa ma charakter umowy otwartej, co oznacza, Ŝe określa ona generalne warunki współpracy stron
w zakresie świadczenia przez K2 Internet S.A. usług na rzecz PKO BP S.A. w ramach danego zamówienie lub zlecenia w
okresie, na który umowa została zawarta, przez co nie gwarantuje Spółce realizacji usług o określonej wysokości.
Zgodnie z postanowieniami powyŜszej umowy w przypadku nienaleŜytego wykonywania umowy przez Spółkę Bank moŜe
Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia Spółki za zamówienie lub zlecenie, które jest nienaleŜycie
wykonywane albo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do
zaniechania naruszeń i udzieleniu dodatkowego terminu, maksymalnie 5 dni roboczych na zaniechanie naruszeń i
przystąpienie do naleŜytego wykonania umowy. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, o którym
mowa w zdaniu poprzednim Spółka zapłaci Bankowi karę umowną w wysokości 75% wynagrodzenia naleŜnego Spółce
za zamówienie lub zlecenie, które jest nienaleŜycie wykonywane przez Spółkę.
NiezaleŜnie od powyŜszego, Bank jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego zastrzeŜone kary
umowne na zasadach ogólnych.
Jednocześnie Zarząd K2 Internet S.A. informuje, iŜ spółka zaleŜna K2 Web Systems Sp. z o.o. zawarła w dniu
28.08.2010 r. umowy na: świadczenie usług serwisowych i prac rozwojowych oraz dostawę licencji, dostosowanie i
wdroŜenie systemu eHR.
Realizacja wymienionych w niniejszym raporcie umów zawartych przez K2 Internet S.A. i K2 Web Systems Sp. z o.o. z
PKO BP S.A., w skali 12 miesięcy, moŜe przynieść więcej niŜ 10% przychodów ze sprzedaŜy Grupy K2.
Za kryterium znaczącej umowy przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia 10% przychodów ze sprzedaŜy Grupy K2.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
§ 5 ust. 1 pkt 3 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.)

