
Warszawa, 17.02.2021

Od:
IPO UNIPESSOAL MM
Rua dos Gladiolos nr 2
Birre. 2750-235 Cascais
Porrugalia
(,,SpO)ka laletna”)

oraz
-

Grzegorza Stulgisa

Do:
1(2 HOLDING S.A.
ul. Dornaniewska
02-672 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piekna 20
00-549 Warszawa

ZAWIADONIIENIE
0 ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI 1(2 HOLDING S.A.

Na podstawie art. 69 Lstawv z dnia 29 ]ipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentOw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spOlkach publicznych
(..Ustawa) oraz xv wvniku powziçcia w dniu 12 lutego 2021 r. przez Grzcgoi-za Stulgisa inforniacji o
zarejestro’.vaniu w dniu JO lutego 2021 r. polaczenia w wniku przejçcia spOtki AGS 30 FIZAN
UNIPESSOAL LDA z siedzib4 w F3irre w Portugalii przez spOlkç P0 IJNIPESSOAL LDA z siedzibq
w Birre xv Portugalii (,,Spolka ZaIena”) (,,Polaczenie’) zawiadarniani. e:

1. Spólka ZaIena posiada bezporednio 468.500 akcji Spolki. stanowiqcych 20.20% kapitatu
zakiadowego Spolki K2 HOLDING S.A. (,.SpOlka”) oraz uprawniaj4cych do wykonywania
468.500 glosôw na walnym zgronxadzeniu SpOtki stanowiacych 20,20% ogOlnej Iiczby glosOw
na vaIn m zgroniadzeniu Spolki.

2. v. zniazku z pov.vzszxm poredni udziai Grzegorza Stulgisa (za porednictweni SpOlki
Zak2nej) xv ogOlnej liczbie glosów na walnvm zgromadzeniu SpOtki wvnosi 20.20% kapitalu
zaklado’.vego SpOIki (468.500 akc SpOJki) oraz uprawnia do wykonywania 468.500 gtosOv. na
walnym zgroniadzeniu SpOJki stanowi4cvch 20,20°/o ogOlnej liczby glosów na walnym
zgromadzeniu Spólki,

Przed Polaczeniern

1. SpOIka Zale2na tile posiadala akcji SpOlki;
2. Grzegorz Stulgis posiadat porednio przez spalkç AGS 30 FIZAN (JNIPESSOAL LDA

468.500 akcji Spolki. stanowiacych 20.20% kapitalu zakladov.ego SpOtki oraz
upraxvniqcych do wvkonwania 468.500 gtosOw na v.alnym zgromadzeniu SpOlki
stanowi4cych 20.20% ogOlnej Iiczbv glosOxv na walnym zgrornadzeniu SpóJki.

Podmioty zale2ne SpOlki Zalenej nie posiadaj4 akcji SpOlki. Podinioty zale2ne Grzegorza Stulgisa,
june ni2 SpOlka Zale2na, nie posiadaj4 akcji SpOlki.



Spólka Zalenia ani Grzegorz Stulgis nie S4 stronarni umowy, o której mowa w art. 87 ust. I pkt 3 lit. c
Ustawy o Ofercie, tj. umowy, ktOrej przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa
glosu.

SpólkaZaletna ani Grzegorz Stulgis nie posiadaja instrumentOw finansowvch. które po uphwie terminu
zapadalnoci bezwarunkowo uprawniaja lub zobowiazuja ich posiadacza do nabycia akcji. z którymi
z\viazane 54 prawa glosu wvernitowanch ju2 przez Spólke. o ktérvch mowa w art. 69b ust. I pkt I
Ustawy o Ofercie.

SpOlka Zalekna ani Grzegorz Stulgis nie posiadaj4 rOwnie instrumentOw finansowych, ktore odnosz4
sic do akcji Sp6ki v sposOb poredni lub bezporedni i rnaja skutki ekonorniczne podobne
do skutkOw instrurnentOw finansowych okrelonych xv zdaniu poprzedzajacyrn, o ktOrycli mowa
xv art. 69h ust. I pkt 2 Ustawy o Ofercie. -
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