
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:----------------------------------- 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Tomasza Krzysztofa Kudelskiego.---------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------ 

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż:--------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważne głosy, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset 

siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie  stwierdził, iż uchwała została podjęta.-------- 

 

Do punktu 3 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

Pan Tomasz Krzysztof Kudelski (według oświadczenia zamieszkały w Warszawie 

przy ulicy Rozbrat 16/18 m. 19, kod: 00-447, legitymujący się dowodem osobistym 

CGH676284 z terminem ważności do dnia 07 grudnia 2027 roku, PESEL 76040900774, 

którego tożsamość czyniący notariusz stwierdził na podstawie okazanego dokumentu 

tożsamości powołanego powyżej) wybór przyjął, powitał zgromadzonych, zarządził 

sporządzenie listy obecności, którą podpisał, a następnie stwierdził, że:-------------------------- 

− na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są osobiście lub przez pełnomocników 

akcjonariusze, którzy posiadają łącznie 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 



dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcje i głosy z 2.317.655 (dwa miliony 

trzysta siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) wszystkich akcji w kapitale 

zakładowym Spółki, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe dwadzieścia cztery 

setne procent) całego kapitału zakładowego,-------------------------------------------------- 

−  Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo poprzez ogłoszenie o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 28 lipca 2022 

roku w raporcie bieżącym nr 19/2022,--------------------------------------------------------- 

− Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.---- 

 

Do punktu 4 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, 

„Emitent”) uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------- 

§ 1 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------ 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------ 

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------- 

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: ------------------------------------------------------------------- 

a) Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021; ---------------------------- 

b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za 



rok 2021; --------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki 

K2 Holding S.A. za 2021 r.; ----------------------------------------------------------------- 

d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności 

Rady Nadzorczej w 2021 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej 

Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów 

funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na 

GPW 2021 oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2021 i oceny 

sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021 oraz 

wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 (dalej łącznie 

„Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r.”); --- 

e) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 

Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2021 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o 

wynagrodzeniach; ---------------------------------------------------------------------------- 

f) uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do 

zbadania sprawozdań finansowych K2 Holding S.A. za lata 2022-2024. ------------ 

6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021. ---------------- 

7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 

Holding za rok 2021. ------------------------------------------------------------------------------ 

8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding 

oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2021 r. -------------------------------------------------------- 

9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i 

terminu wypłaty dywidendy. --------------------------------------------------------------------- 

11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. ------------------------------------------------- 

12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. ---------------------------------------- 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej 

do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. --------------------------------------------------------- 

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. --------------------------- 



15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia K2 Holding 

S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania 

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. za 2021 

rok. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia K2 Internet SA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru 

akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w 

ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r. --------------------- 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w 

brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie 

upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. 

w celu ich umorzenia. ----------------------------------------------------------------------------- 

19. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważne głosy, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset 

siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 5 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------- 



Przechodząc do następnego punktu porządku obrad dotyczącego rozpatrzenia: ----------------- 

a) Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021; ---------------------------- 

b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za 

rok 2021; --------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki 

K2 Holding S.A. za 2021 r.; ----------------------------------------------------------------- 

d) Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności 

Rady Nadzorczej w 2021 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej 

Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów 

funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na 

GPW 2021 oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2021 i oceny 

sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021 oraz 

wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 (dalej łącznie 

„Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r.”); --- 

e) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 

Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2021 roku wraz z raportem 

niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o 

wynagrodzeniach; ---------------------------------------------------------------------------- 

f) uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do 

zbadania sprawozdań finansowych K2 Holding S.A. za lata 2022-2024 ------------ 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapytał, czy ktoś z obecnych akcjonariuszy chciałby 

zabrać głos w ww. sprawach. Nikt z akcjonariuszy nie zabrał głosu, wobec czego 

Przewodniczący przeszedł do dalszych punktów porządku obrad.----------------------------------- 

 

Do punktu 6 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021 



 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego K2 

Holding S.A. za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta i 

raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje: -------------------------------------- 

 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się:--- 

a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 35.963 tys. złotych, --------------------------------- 

b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto 

za rok 2021 w kwocie 1.994 tys. złotych, ------------------------------------------------------ 

c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 252 tys. złotych, 

d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 

31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 736 tys. złotych, 

e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty 

objaśniające. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważne głosy, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset 

siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 7 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią 

niezależnego biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co 

następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 

2021, na które składają się: -------------------------------------------------------------------------------- 

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r., które 

po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.639 tys. złotych, --------------------- 

b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

wykazujące zysk netto w kwocie 4.491 tys. złotych, ----------------------------------------- 

c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 

stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 649 tys. złotych, ---------------------------------------------------------- 

d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym K2 Holding S.A. za rok 

obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału 

własnego o kwotę 3.233 tys. złotych, ----------------------------------------------------------- 

e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty 

objaśniające. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 



 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważne głosy, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset 

siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 8 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

Grupy Kapitałowej K2 Holding  oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2021 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, 

„Emitent”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 395 § 5 k.s.h., po 

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki 

K2 Holding S.A. za 2021 r., uchwala co następuje: ---------------------------------------------------- 

 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz 

Spółki K2 Holding S.A. za 2021 r. ----------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 



 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 9 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia  

Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając w związku z art. 382 § 3 k.s.h., zapoznało się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

K2 Holding Spółka (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. zawierającym ocenę sytuacji 

Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów 

funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 

oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding 

oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2021 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy 

Kapitałowej K2 Holding za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 

obrotowy 2021 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 

2021 r.”) i uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------- 



 

§ 1 

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r., a także 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oceny i informacje zawarte w tym sprawozdaniu.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 10 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy  

i terminu wypłaty dywidendy 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 4 oraz art. 396 § 5 Kodeksu 

spółek handlowych, uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------- 



§ 1 

Podział Zysku za rok obrotowy 2021 oraz Dywidenda za rok 2021 

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2021 w łącznej kwocie 1.994.092,90 zł 

(słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa 

złote 90/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy. --------------------------------------------------- 

2. Postanawia się wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie  

14.832.992,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące 

dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), przy czym kwota 1.994.092,90 zł (słownie: 

jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 

90/100) pochodzi z zysku netto Spółki za 2021 rok, a kwota 12.838.899,10 zł (słownie: 

dwanaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 

dziewięć złotych 10/100) pochodzi z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki 

(dalej „Dywidenda za rok 2021”). Oznacza to kwotę Dywidendy za rok 2021 w 

wysokości 6,40 zł (słownie: sześć złotych 40/100) na jedną akcję Spółki. ------------------- 

3.  Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa w ust. 

2 powyżej, w celu wypłaty Dywidendy za rok 2021 na rzecz akcjonariuszy. --------------- 

4. Postanawia się ustalić dzień Dywidendy za rok 2021 (w wysokości 6,40 zł na jedną 

akcję) na dzień 30 sierpnia 2022 roku, zaś dzień wypłaty Dywidendy za rok 2021 na 

dzień 6 września 2022 roku. --------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Rekomendacja co do wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 

1. Rekomenduje się Zarządowi Spółki wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 4.635.310,00 zł (słownie 

cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) tj. 2,00 zł 

(słownie: dwa złote) na jedną akcję Spółki (dalej „Zaliczka na poczet dywidendy za 

rok 2022”). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Dywidenda za rok 2021, o której mowa w ust. 2 par. 1 powyżej wraz z Zaliczką na 

poczet dywidendy za rok 2022, o której mowa w ust. 1 powyżej wynosi łącznie 

19.468.302 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 

trzysta dwa złote), tj. 8,40 zł (słownie: osiem złotych czterdzieści groszy) na każdą akcję 

Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zarząd podejmie decyzję co do wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w 

tym ustali dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do Zaliczki na poczet 

dywidendy za rok 2022 oraz termin wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 



oraz ogłosi je zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------- 

§ 3 

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych 

mających na celu realizację niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------------- 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 11 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty 

następujących uchwał:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wujcowi  

Prezesowi Zarządu K2 Holding S.A.  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje: ---------------------------- 

§ 1 



Udziela się Panu Pawłowi Wujcowi - Prezesowi Zarządu K2 Holding S.A. absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.421.676 (jeden milion czterysta dwadzieścia 

jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,34% (sześćdziesiąt jeden 

całych trzydzieści cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,----------------------------- 

- oddano 1.421.676 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.421.676 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

Stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Pan Paweł Wujec nie 

brał udziału w głosowaniu.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Paschalisowi – Jakubowiczowi 

 Wiceprezesowi Zarządu K2 Holding S.A.  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje: ---------------------------- 

§ 1 



Udziela się Panu Michałowi Paschalisowi - Jakubowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu K2 

Holding S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

zakończonym 31 grudnia 2021 r. ------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.421.566 (jeden milion czterysta dwadzieścia 

jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,33% (sześćdziesiąt jeden 

całych trzydzieści trzy setne procent) całego kapitału zakładowego,------------------------------- 

- oddano 1.421.566 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.421.566 (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy 

pięćset sześćdziesiąt sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

Stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pana 

Michała Paschalisa - Jakubowicza nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------- 

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Piątkowi  

Wiceprezesowi Zarządu K2 Holding S.A.  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje: ---------------------------- 

§ 1 

Udziela się Panu Arturowi Piątkowi - Wiceprezesowi Zarządu K2 Holding S.A., absolutorium 

z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.419.857 (jeden milion czterysta dziewiętnaście 

tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 61,26% (sześćdziesiąt jeden całych 

dwadzieścia sześć setnych procent) całego kapitału zakładowego,--------------------------------- 

- oddano 1.419.857 (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt 

siedem) ważnych głosów, z czego 1.419.857 (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy 

osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

Stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki Pan Artur Piątek nie 

brał udziału w głosowaniu.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Do punktu 12 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty 

następujących uchwał:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. w roku obrotowym 

zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje: ----------------------------- 

§ 1 

Udziela się Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 



grudnia 2021 r. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 

2021r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje: ----------------------------- 

§ 1 

Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.036.937 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy 



dziewięćset trzydzieści siedem) akcji, które stanowią 44,74% (czterdzieści cztery całe 

siedemdziesiąt cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,------------------------- 

- oddano 1.036.937 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) 

ważnych głosów, z czego 1.036.937 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset 

trzydzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

Stosownie do art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki Pana 

Janusza Żebrowskiego nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rządcy z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje: ----------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Robertowi Rządcy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. ------------------ 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 



sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Klepackiemu z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 

2021r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje: ----------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Maciejowi Klepackiemu absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 

grudnia 2021 r. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 



uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Menc z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje: ----------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Jakubowi Menc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 

r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 



z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Zdziarskiemu z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 

2021r 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala co następuje: ----------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Michałowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.-- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 13 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 17  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding   



Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r.  

w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej  

do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), 

działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki 

w ten sposób, że: ------------------------------------------------------------------------------- 

 

1) zmienia się § 12 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:----- 

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków, w tym Przewodniczącego 

i Zastępcy Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach, o których 

mowa w niniejszym ustępie ustala Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku braku 

odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia liczba członków Rady Nadzorczej wynosi pięć. 

Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej poniżej liczby określonej w uchwale Walnego 

Zgromadzenia nie uchybia dalszemu funkcjonowaniu Rady Nadzorczej o ile ich liczba nie 

spadła poniżej ustawowego minimum.” -------------------------------------------------------- 

 

2) zmienia się § 12 ust. 5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:----- 

„5. Z zastrzeżeniem dalej idących wymogów ustawowych, co najmniej dwóch członków Rady 

Nadzorczej (dalej „Niezależni Członkowie”) Spółki winno spełniać kryteria niezależności od 

Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa o Biegłych Rewidentach”).” -------- 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do 

sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 

1 niniejszej Uchwały. -------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci 

zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby 

Spółki sąd rejestrowy. -------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.321.388 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy 

trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, oddano 121.288 (sto dwadzieścia jeden tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „przeciw”, nie oddano głosów „wstrzymujących się”,-- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 14 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty 

następujących uchwał:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki  

 

Działając na podstawie art. 385 ksh oraz § 12 ust. 2 Statutu K2 Holding S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Pana Macieja Klepackiego (PESEL: 82090102516) w skład Rady Nadzorczej 

Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 



- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki  

 

Działając na podstawie art. 385 ksh oraz § 12 ust. 2 Statutu K2 Holding S.A. z siedzibą w 

Warszawie (dalej „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Pana Przemysława Soroka (PESEL: 75123000093) w skład Rady Nadzorczej 

Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.321.388 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy 

trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, oddano 121.288 (sto dwadzieścia jeden tysięcy 



dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”, nie oddano głosów „przeciw”,------ 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 15 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Spółka”), uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------- 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia 

Spółki nadając mu nową treść wskazaną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, który 

stanowi jednocześnie tekst jednolity. -------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Regulamin Walnego ZgromadzeniaK2 Holding S.A. 

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki K2 Holding Spółka Akcyjna 

uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2010 roku 

i zmieniony uchwalą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

tekst jednolity  

 

§1  



Postanowienia ogólne 

1. Walne Zgromadzenie jest organem Spółki działającym zgodnie z przepisami Kodeksu 

spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych 

Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. ------------ 

2. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad oraz 

podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Regulamin nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania ich praw. -------------------------------------------------------------------------------- 

§2 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks spółek handlowych oraz Statut 

Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych 

akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi 

inaczej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O ile Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia 

zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. -------------------------------------------- 

§3  

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia 

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Spółka ustala termin Walnego 

Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych 

oraz Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Radę 

Nadzorczą lub akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych przepisami Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------- 

3. Językiem obrad jest język polski. --------------------------------------------------------------------- 

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej 

Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 

przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. ------------------------------------------- 

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia – żądanie winno być zgłoszone nie później niż na 21 

dni przed wyznaczonym terminem tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 



uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Wraz 

z żądaniem należy przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do składania takiego 

żądania. Spółce przysługuje prawo weryfikacji tych uprawnień. --------------------------------- 

6. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o 

charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z 

dokumentacji przedstawianej Walnemu Zgromadzeniu. W przypadku, gdy umieszczenie 

danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza 

lub akcjonariuszy, Zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, 

o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy. ------- 

7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach 

mogą następować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz nie powinny 

uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu. -------------------------------------------------------------------------------- 

8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych 

podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek 

możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie 

może być odwołane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach lub jeżeli jego odbycie 

napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. 

Odwołanie następuje w takim samym trybie , jak zwołanie, zapewniając przy tym jak 

najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na 

3 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego 

Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany 

porządek obrad nie ulegał zmianie. ------------------------------------------------------------------- 

9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich 

głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. ---------------------------- 

§4  

Obrady Walnego Zgromadzenia i podejmowanie uchwał 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a w 

razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba 

wyznaczona przez Zarząd. ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu, wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (dalej 

„Przewodniczący”). ------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo 



kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić kandydaturę na stanowisko 

Przewodniczącego. -------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, 

w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------- 

5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania w 

sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ogłasza jego wynik. ------------------------------------ 

6. Przewodniczącym zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który uzyskał największą 

ilość ważnych głosów oddanych. --------------------------------------------------------------------- 

7. Otwierający Walne Zgromadzenie nie rozstrzyga żadnych spraw merytorycznych lub 

formalnych. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

§5  

1. Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu lub odpowiednio reprezentant lub pełnomocnik uprawnionego akcjonariusza, 

podpisuje listę obecności. Akcjonariusz lub odpowiednio jego reprezentant lub pełnomocnik 

obowiązani są do wykazania swego uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

Przed podpisaniem listy przez uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

dokonywane są następujące czynności: -------------------------------------------------------------- 

a) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego reprezentanta lub pełnomocnika 

(informację o reprezentacji/pełnomocnictwie należy wpisać na liście obecności), - 

b) sprawdzenie oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa pisemnego, a w 

przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, sprawdzenie 

okazanego wydruku pełnomocnictwa w formacie PDF, -------------------------------- 

c) sprawdzenie odpisów z właściwych rejestrów poświadczających uprawnienia do 

reprezentowania akcjonariusza innego niż osoba fizyczna, ----------------------------- 

d) sprawdzenie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, ----- 

e) wydanie uczestnikowi Walnego Zgromadzenia kart do głosowania lub innego 

urządzenia umożliwiającego głosowanie elektroniczne. -------------------------------- 

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające prawo udziału akcjonariusza, jego 

reprezentanta lub akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzone są w 

innym języku niż język polski, Spółce należy okazać tłumaczenia na język polski tych 

dokumentów sporządzone przez tłumacza przysięgłego. ---------------------------------------- 

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem 

liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisywana jest przez 

Przewodniczącego niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego. ------------------------------- 



3. Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i 

związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność 

do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Do obowiązków Przewodniczącego należy, w szczególności: ----------------------------------- 

a) podpisanie listy obecności i zarządzenie jej wyłożenia; --------------------------------- 

b) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy; ------------ 

c) udzielanie i odbieranie głosu; --------------------------------------------------------------- 

d) dbałość o prawidłowy i sprawny przebieg obrad i głosowań; -------------------------- 

e) informowanie o trybie podejmowania uchwał, wynikach głosowań oraz 

podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowań; ------------------------- 

f) podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym; ------------------------------------ 

g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad; ---------------------------------------------- 

h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych; --------------------------------------------- 

i) podpisanie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 

5. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i poszanowaniem praw i 

interesów wszystkich akcjonariuszy. Szczególną uwagę Przewodniczący powinien zwrócić 

na zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych. ------------------------ 

§6 

1. Lista obecności akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu jest wyłożona do 

wglądu w trakcie całego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- 

2. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona 

przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają 

prawo wyboru jednego członka komisji. ------------------------------------------------------------- 

3. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się z trzech 

członków wybieranych spośród uczestników Zgromadzenia lub spoza ich grona (np. spośród 

pracowników Spółki). Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Komisja 

Skrutacyjna przygotowuje projekty uchwał i przedstawia je Przewodniczącemu oraz 

przeprowadza głosowanie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać 

nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i przejrzysty. ------------------------ 

§7 

1. Prawo akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala się zgodnie z 

przepisami Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------ 

2. Niezależnie od akcjonariuszy, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają 



Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą 

udział w obradach Walnego Zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków 

dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie 

umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego 

Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie 

Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Walne Zgromadzenie może zezwolić na udział innych osób niż wskazane w ust. 1 i 2. 

Osoby wymienione w ust. 2 i 3 uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu nie mają prawa 

głosu, chyba że są akcjonariuszami uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu 

zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------- 

§8 

1. Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach ujętych zatwierdzonym 

porządkiem obrad. Poza sprawami objętymi porządkiem obrad uchwały mogą zapadać w 

sprawach o charakterze porządkowym oraz o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie 

zgłosi sprzeciwu odnośnie podjęcia uchwały. Głosowania nad sprawami porządkowymi 

mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje 

się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez 

akcjonariuszy ich praw. ------------------------------------------------------------------------- 

2. Przewodniczący przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie zapoznaje 

akcjonariuszy z jej projektem, a następnie otwiera dyskusję nad projektem uchwały 

udzielając głosu w kolejności zgłaszania się i poddaje ją pod głosowanie. Głos można 

zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. ------- 

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na 

piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 

dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, 

które mają zostać wprowadzone do porządku obrad – Spółka niezwłocznie ogłasza projekty 

uchwał na stronie internetowej. Wraz z projektami uchwał należy przedstawić Spółce 

dokumenty potwierdzające uprawnienia do ich składania. Przed ogłoszeniem projektu 

Spółce przysługuje prawo zweryfikowania uprawnienia akcjonariusza/akcjonariuszy do 

zgłoszenia żądania. Akcjonariusze, obecni na Walnym Zgromadzeniu, mogą składać 

projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na piśmie do Przewodniczącego, 

wraz z krótkim uzasadnieniem. ----------------------------------------------------------------------- 



4. Przewodniczący ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w 

zrozumiały sposób i w razie wątpliwości odnośnie treści projektu uchwały ma prawo żądać 

od wnioskodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień do protokołu. ------------------------------ 

5. Wnioski porządkowe nie wymagają formy pisemnej. --------------------------------------------- 

6. W trakcie dyskusji Przewodniczący oddaje głos poszczególnym akcjonariuszom w 

kolejności zgłoszeń, może również wskazać maksymalny czas wystąpienia. 

Akcjonariuszowi, który zabrał głos, przysługuje również prawo do jednej polemiki w czasie 

o połowę krótszym od czasu wystąpienia. ----------------------------------------------------------- 

7. W trakcie dyskusji akcjonariusze mogą żądać od Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu 

złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawach dotyczącej danej uchwały lub jej projektu. --- 

8. Członkowie Rady Nadzorczej lub Zarządu mają prawo do udziału w dyskusji nad projektem 

uchwały na równych prawach z akcjonariuszami. -------------------------------------------------- 

9. Na żądanie akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu oraz Członków Rady 

Nadzorczej lub Zarządu, Przewodniczący przyjmuje ich oświadczenia do protokołu.------- 

10. Uchwały w sprawach ujętych porządkiem obrad podejmowane są w głosowaniu 

jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 

jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie 

choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu. 

Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym 

głosowaniu imiennym. --------------------------------------------------------------------------------- 

§9 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótkie, techniczne, przerwy w 

obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. ----------------------------------------------- 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. ------------------------- 

3. Notariusz nie bierze udziału w rozstrzyganiu sporów proceduralnych oraz wątpliwości 

formalnych i merytorycznych. ------------------------------------------------------------------------- 

4. Obsługę notarialną zapewnia Zarząd Spółki. -------------------------------------------------------- 

§10 

Wybór członków Rady Nadzorczej  

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej według 

zasad określonych w Statucie Spółki. ---------------------------------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej spośród osób 

posiadających odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie, a także 



posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje 

funkcje w Radzie Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów 

na członków Rady Nadzorczej. Następnie kandydat składa oświadczenie, że wyraża zgodę 

na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. 

4. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych 

zgłoszonych kandydatów. Dla ważności wyboru danego kandydata na członka Rady 

Nadzorczej, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów 

ważnie oddanych. Członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy 

uzyskali kolejno największą liczbę głosów. ------------------------------------------------------ 

6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to 

przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, w których 

prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali 

jednakową liczbę głosów. -------------------------------------------------------------------------- 

7. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą 

kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe 

Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut 

przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. ----------------------------------------- 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, 

aby wyboru grupami można było dokonać na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym 

Walnym Zgromadzeniu. ---------------------------------------------------------------------------- 

9. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału 

ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć 

oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w 

wyborze pozostałych członków. ------------------------------------------------------------------- 

10. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, 

utworzoną zgodnie z ust. 9, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą 

wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady 

Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. --------------------- 

11. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 7, nie dojdzie do utworzenia co 



najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się 

wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko 

wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -------------------------- 

12. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze 

głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych 

członków Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------ 

§11 

Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, na zasadach określonych w Statucie Spółki. ------------------------------------------ 

§12 

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego 

Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Księgę protokołów prowadzi Zarząd i każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu 

odpisu protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

§13 

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa oraz 

Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Regulamin może zostać zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że 

zmiana Regulaminu obowiązywać będzie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia 

następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany. ---------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 16 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach  

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. za 2021 rok. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej 

„Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2[1] Kodeksu spółek handlowych, 

postanawia co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach 

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. za 2021 rok. ------------------------------ 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące 

sześćset siedemdziesiąt sześć) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”,----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 



 

Do punktu 17 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 22  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding   

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r.  

w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet 

SA  z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w 

całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i 

akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia 

uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.,  

(„Uchwała”) 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę, która otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(„Spółka") uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------ 

§ 1 

1. Postanawia się o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w Spółce programu motywacyjnego 

dla Osób Uprawnionych, zdefiniowanych poniżej, który będzie zrealizowany zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Uchwały („Program Motywacyjny”). ------------------------- 

2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, warunkowo podwyższa się kapitał 

zakładowy Spółki o nie więcej niż 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

poprzez emisję nie więcej niż: --------------------------------------------------------------------- 

1.1 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii B”); ----------- 

1.2 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 



wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii C”); ----------- 

1.3 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: 1 złoty) każda („Akcje Serii D”); ---------------- 

1.4 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: 1 złoty) każda („Akcje Serii E”); ---------------- 

3. Akcje, o których mowa w par. 1 ust. 2 zwane będą dalej „Akcjami Motywacyjnymi”.  

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw 

do objęcia Akcji Motywacyjnych uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych, które 

zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały w ramach realizacji Programu 

Motywacyjnego. ------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane wyłącznie przez 

uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej 

Uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą 

Spółki („Regulamin Programu Motywacyjnego”). ------------------------------------------ 

6. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2024 r. ----------------------------------------------------------------------------- 

7. Jednostkowa cena emisyjna jednej Akcji Motywacyjnej będzie równa 10,48 zł (słownie: 

dziesięć złotych czterdzieści osiem groszy) („Cena Emisyjna”) z zastrzeżeniem, że 

będzie ona automatycznie obniżana według stanu na dzień obejmowania przez daną 

Osobę Uprawnioną danej Serii Akcji Motywacyjnych o (i) wartość dywidend 

wypłaconych na jedną akcję Spółki w tym zaliczek na poczet dywidendy oraz (ii) 

wszystkie inne bezpośrednie sposoby dystrybucji gotówki do akcjonariuszy (np. sprzedaż 

w wezwaniu lub buy-back), a także o sposoby niebezpośrednie (skup akcji z rynku) 

przypadające na jedną akcję Spółki ustalaną jako iloraz środków wydatkowanych przez 

Spółkę na te cele i całkowitej liczby Akcji Spółki, w każdym przypadku począwszy od 1 

lipca 2020 r. i do dnia opłacenia Akcji Motywacyjnych („Skorygowana Cena 

Emisyjna”). Skorygowana Cena Emisyjna będzie nie niższa niż jednostkowa wartość 

nominalna Akcji Motywacyjnych. Dla uniknięcia wątpliwości Cena Emisyjna będzie 

podlegała korekcie w zakresie, w którym Akcje Motywacyjne nie będą partycypować w 

świadczeniach wypłacanych przez Spółkę. ------------------------------------------------------ 

8. Akcje Motywacyjne będą odpowiednio uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 

roku, w którym po raz pierwszy dane Akcje Motywacyjne zostały zarejestrowane na 

rachunku papierów wartościowych uprawnionego z Warrantów Subskrypcyjnych, który 

wykonał prawa z danego Warrantu Subskrypcyjnego w stosunku do danej Akcji 



Motywacyjnej, tj. będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy w stosunku do której dzień 

dywidendy przypada po dniu powstania praw z Akcji Motywacyjnych, przy czym w 

przypadku wypłaty przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy Akcje Motywacyjne nie 

będą uczestniczyć w wypłacie takiej dywidendy w części w jakiej kwota wypłaconej 

zaliczki na poczet dywidendy pomniejszyła Cenę Emisyjną. --------------------------------- 

9. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Motywacyjnych 

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu 

uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz 

proponowaną cenę emisyjną Akcji Motywacyjnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

1. Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(„GPW”) Akcji Motywacyjnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Motywacyjnych w ramach ich 

emisji. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Akcje Motywacyjne będą zdematerializowane. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do 

zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację 

Akcji Motywacyjnych oraz, do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności 

związanych z ich dematerializacją. ---------------------------------------------------------------- 

3. Postanowienia niniejszego § 2 mają zastosowanie tak długo jak akcje Spółki podlegają 

dematerializacji oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 3 

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, oraz z zastrzeżeniem warunków 

i postanowień niniejszej Uchwały emituje się nie więcej niż: --------------------------------- 

1.1 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 

C1 („Warranty Subskrypcyjne Serii C1");---------------------------------------------- 

1.2 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 

C2 („Warranty Subskrypcyjne Serii C2");---------------------------------------------- 

1.3 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 



C3 („Warranty Subskrypcyjne Serii C3), ---------------------------------------------- 

1.4 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych 

serii C4 („Warranty Subskrypcyjne Serii C4), ---------------------------------------- 

2. Warranty Subskrypcyjne, o których mowa w par 3 ust 1 powyżej, zwane będą dalej 

„Warrantami Subskrypcyjnymi”. Warranty Subskrypcyjne, o których mowa w par. 3 

ust. 1 punkt 1.1 - 1.3 zwane będą dalej jako „Warranty Subskrypcyjne Warunkowane 

Pełnieniem Funkcji”, a Warranty Subskrypcyjne, o których mowa w par. 3 ust. 1 pkt 1.4 

zwane będą dalej jako „Warranty Subskrypcyjne Warunkowane Wynikami 

Finansowymi”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Warranty Subskrypcyjne będą zdematerializowane, chyba że zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi dopuszczalne będzie emitowanie Warrantów Subskrypcyjnych w 

formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Postanowienia par. 

2 ust. 2 Uchwały stosuje się odpowiednio do Warrantów Subskrypcyjnych. --------------- 

4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. ------------------------------------------ 

5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne w drodze czynności prawnej, ale podlegają 

dziedziczeniu. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać skierowane do objęcia przez trzech obecnych 

członków Zarządu Spółki („Osoby Uprawnione”). Rada Nadzorcza Spółki zatwierdzi 

liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na daną Osobę Uprawioną. ---------- 

7. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej Uchwały, uprawnienia z Warrantów 

Subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane w następujący sposób: --------------------- 

1.1 Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C1 będzie uprawniał jego posiadacza do 

objęcia 1 (jednej) Akcji Serii B po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia 1 

stycznia 2021 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. --------------------------- 

1.2 Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C2 będzie uprawniał jego posiadacza do 

objęcia 1 (jednej) Akcji Serii C po Skorygowanej Cenie Emisyjnej nie wcześniej 

niż od dnia 1 stycznia 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. ---------- 

1.3 Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C3 będzie uprawniał jego posiadacza do 

objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D po Skorygowanej Cenie Emisyjnej nie wcześniej 

niż od dnia 23 sierpnia 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. --------- 

1.4 Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C4 będzie uprawniał jego posiadacza do 

objęcia 1 (jednej) Akcji Serii E po Skorygowanej Cenie Emisyjnej, nie wcześniej 

niż w okresie od dnia 23 sierpnia 2022 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 

r. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zaoferowania i wyemitowania Warrantów 

Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej 

Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. ------------------------------------ 

9. Z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, nabycie i wykonanie praw 

z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić na zasadach oraz z zastrzeżeniem 

spełnienia warunków określonych w: (i) niniejszej Uchwale oraz (ii) Regulaminie 

Programu Motywacyjnego. ------------------------------------------------------------------------- 

10. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Warunkowanych Pełnieniem 

Funkcji uzależnione będzie od: -------------------------------------------------------------------- 

1.1. okresu Pełnienia Funkcji przez daną Osobę Uprawnioną w następujący sposób:---- 

(a) prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C1 zostanie przyznane 

danemu Uprawnionemu wyłącznie w przypadku Pełnienia Funkcji przez 

tego Uprawnionego w okresie do dnia 31 grudnia 2020. ---------------------- 

(b) prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C2 będzie przyznane 

danemu Uprawnionemu wyłącznie w przypadku Pełnienia Funkcji przez 

Uprawnionego w roku 2021 w czterech równych kwartalnych transzach po 

¼ liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii C2 przydzielonych danemu 

Uprawnionemu, za każdy pełny kwartał kalendarzowy Pełnienia Funkcji 

przez Uprawnionego w roku 2021. ----------------------------------------------- 

(c) prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C3 będzie przyznane 

danemu Uprawnionemu wyłącznie w przypadku Pełnienia Funkcji w roku 

2022 do dnia 23 sierpnia 2022 r.-------------------------------------------------- 

1.2. osiągnięcia przez grupę kapitałową Spółki za dany rok obrotowy, za który 

Uprawniony ma uzyskać prawo do Warrantów Subskrypcyjnych Warunkowanych 

Pełnieniem Funkcji, o których mowa odpowiednio w punkcie 1.1. lit (a), (b), lub 

(c) (tj. za lata 2020, 2021 lub za pierwszą połowę 2022) skorygowanego 

skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie niższym niż za rok 2019 (lub 

połowę wyniku EBITDA roku 2019 dla pierwszej połowy roku 2022). Szczegóły 

dotyczące m.in. wyliczania skorygowanego skonsolidowanego wyniku EBITDA 

zawarte zostaną w Regulaminie Programu Motywacyjnego.--------------------------- 

11. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Warunkowanych Wynikami 

Finansowymi przez Osoby Uprawnione uzależnione będzie od (i) realizacji Celów 

Finansowych oraz (ii) Pełnienia Funkcji przez daną Osobę Uprawnioną w roku 2022 do 

dnia 23 sierpnia 2022 r.------------------------------------------------------------------------------ 



12. Następujące wyrażenie w niniejszej Uchwale pisane wielką literą mają znaczenie 

określone poniżej:------------------------------------------------------------------------------------ 

(i) „Pełnienie Funkcji” oznacza trwający status Członka Zarządu Spółki lub w 

przypadku Osób Uprawnionych nie będących Członkami Zarządu Spółki trwanie 

umowy, na podstawie której świadczą pracę lub świadczą usługi na rzecz Spółki 

lub jej spółek Zależnych w odniesieniu do określonej funkcji w strukturze 

zarządzania w ramach grupy K2. ----------------------------------------------------------- 

(ii) „Cele Finansowe” oznacza określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego: 

a) osiągnięcie przez grupę kapitałową Spółki co najmniej 6 mln zł skorygowanego 

skonsolidowanego wyniku EBITDA za pierwszą połowę roku 2022 tj. za okres od 

dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2022 r. oraz co najmniej 25 mln zł 

skorygowanego skonsolidowanego wyniku EBITDA łącznie w latach 2020, 2021 i 

do dnia 30 czerwca 2022, lub b) średnia cena rynkowa Akcji Spółki na GPW w 

pierwszej połowie 2022 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 

2022 r. (cena będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych 

wolumenem obrotu) będzie nie niższa niż 22 zł. ----------------------------------------- 

(iii) Za realizację Celów Finansowych uprawniających do nabycia i wykonania praw z 

Warrantów Subskrypcyjnych Warunkowanych Wynikami Finansowymi uznaje się 

spełnienie przynajmniej jednego z warunków określonych pod literą a) lub b). ---- 

(iv) Cele Finansowe określone pod literą a) powyżej będą ustalane na podstawie 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej za poszczególne 

lata obrachunkowe, zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki zaś za okres 

od 1 stycznia – 30 czerwca 2022 r. na podstawie skonsolidowanego raportu 

półrocznego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022.  ---------------------- 

13. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących 

się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu 

Programu Motywacyjnego, w tym określenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do 

których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków 

przydziału i procedury wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w tym 

przedziałów czasowych, w których Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawa z 

Warrantów Subskrypcyjnych powiązanych z procesem dematerializacji Akcji 

Motywacyjnych. ------------------------------------------------------------------------------------- 

14. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych 

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu 



uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ----------------------------------------------------------- 

§ 4 

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się 

dotychczasowy par. 5 (a) oraz 5 (b) Statutu Spółki i dodaje nowy § 5a Statutu, który 

otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------ 

„§5 a 

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 150.000 zł (słownie: 

sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż: ------------------------- 

1.1 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii B”); 

1.2 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii C”);- 

1.3 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii D”);---- 

1.4 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E 

o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii E”); 

zwane dalej łącznie „Akcje Motywacyjne”. --------------------------------------------- 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 

1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych posiadaczom 

warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. ----------------- 

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych będą posiadacze warrantów 

subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2020 r. ----------------- 

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą 

uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych w terminie do 

dnia 31 grudnia 2024 r.” --------------------------------------------------------------------- 

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. ----------------------------------------- 

§ 5 

1. Uchyla się uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 

2020 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w 

całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji 



emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu, która nie została 

wykonana ani zarejestrowana i zastępuje się niniejszą Uchwałą. ------------------------------ 

2. Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------- 

3. Dla uniknięcia wątpliwości przedmiotowa Uchwała (w brzmieniu nadanym jej uchwałą 

nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 23 sierpnia 2022 r.) stanowić będzie 

uchwałę nr 3 z dnia 17 grudnia 2020 r., w rozumieniu i dla celów realizacji 

zarejestrowanych już postanowień par 5a Statutu Spółki odnośnie emisji warrantów 

subskrypcyjnych oraz Akcji Motywacyjnych.” -------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała w brzmieniu nadanym postanowieniami niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 

23 sierpnia 2022 r. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 3 

W kontekście Celu Finansowego określonego w par. 3 ust. 12 (ii) lit. b) Uchwały dot. średniej 

ceny rynkowej Akcji Spółki na GPW w pierwszej połowie 2022 r., uznaje się, że 

doprowadzenie do wzrostu rentowności Spółki i giełdowej ceny akcji Spółki, a w szczególności 

realizacja transakcji sprzedaży akcji spółki Oktawave S.A. oraz wypłata dywidendy uchwalonej 

przez Spółkę, wypełnia realizację tego Celu Finansowego, w kontekście nadrzędnego zadania 

rozumianego jako trwały wzrost wartości akcji Spółki. ----------------------------------------------- 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  

OPINIA ZARZĄDU K2 INTERNET S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

Na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 oraz na podstawie art. 445 w związku z 

art. 449 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zarząd K2 

Internet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) sporządził niniejszą opinię w związku z 

planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w 

sprawie ustanowienia programu opcyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki o nie więcej niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

poprzez emisję nie więcej niż: (i) 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii 

B”), (ii) 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 



nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii C”), (iii) 30.000 (słownie: 

trzydzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł 

(słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii D”), oraz (iv) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt 

tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden 

złotych) każda („Akcje Serii E”), a łącznie z Akcjami Serii B, Akcjami Serii C i Akcjami 

Serii D „Akcje Motywacyjne”) oraz emisji nie więcej niż: (i) 30.000 (słownie: trzydzieści 

tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C1 („Warranty Subskrypcyjne Serii 

C1”), (ii) 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy ) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii 

C2 („Warranty Subskrypcyjne Serii C2”), (iii) 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) 

imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C3 („Warranty Subskrypcyjne Serii C3”) oraz 

60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C4 

(„Warranty Subskrypcyjne Serii C4”, a łącznie z Warrantami Subskrypcyjnymi Serii C1, 

Warrantami Subskrypcyjnymi Serii C2 i Warrantami Subskrypcyjnymi Serii C3, „Warranty 

Subskrypcyjne”), z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki w 

odniesieniu do Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych, zmiany Statutu oraz  

uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r. 

 

1. Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru Akcji Motywacyjnych, 

Warrantów Subskrypcyjnych oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji 

Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych 

Emisja Akcji Motywacyjnych oraz Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 

Akcji Motywacyjnych skierowana jest do trzech członków Zarządu Spółki („Osoby 

Uprawnione”). Zamiarem Spółki jest stworzenie bodźców motywujących członków Zarządu 

do efektywnego kierowania Spółką oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na 

dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do 

wzrostu rentowności Spółki i giełdowej ceny akcji Spółki. ------------------------------------------- 

Z uwagi na wskazane powyżej powody, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Motywacyjnych jest zgodne z interesem Spółki i 

służy realizacji celów strategicznych Spółki. ----------------------------------------------------------- 

Cena emisyjna Akcji Motywacyjnych będzie równa 10,48 zł (słownie: dziesięć złotych 

czterdzieści osiem groszy) („Cena Emisyjna”). Cena Emisyjna jest pochodną kursu akcji, jest 

zbieżna ze standardami praktykowanymi przez większość instytucjonalnych akcjonariuszy 

Spółki i jednocześnie odzwierciedla motywacyjny charakter emisji Akcji Motywacyjnych oraz 

jej cel, którym jest stworzenie bodźców motywujących członków Zarządu do efektywnego 



kierowania Spółką oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój 

Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu rentowności 

Spółki i giełdowej ceny akcji Spółki. -------------------------------------------------------------------- 

Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. Nieodpłatny charakter emisji 

Warrantów Subskrypcyjnych jest uzasadniony motywacyjnym charakterem emisji oraz faktem, 

że Warranty Subskrypcyjne uprawniać będą do odpłatnego objęcia Akcji Motywacyjnych. 

2. Wnioski  

Wskazane powyżej czynniki sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy 

w całości prawa poboru Akcji Motywacyjnych i Warrantów Subskrypcyjnych jest 

ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Mając na względzie powyższe, Zarząd Spółki 

rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie „za” podjęciem 

uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji 

warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w 

odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów 

subskrypcyjnych. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jednocześnie konieczność uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r. wynika z ujawnionej okoliczności braku 

wymaganego kworum 1/3 kapitału zakładowego przy podejmowaniu tej uchwały.  W celu 

uchylenia ryzyka wadliwości w.w. uchwały rekomenduje się jej uchylenie i ponowne podjęcie 

uchwały o analogicznej treści odpowiadającej uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r. --------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.321.388 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy 

trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, oddano 121.288 (sto dwadzieścia jeden tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”, nie oddano głosów „przeciw”,------ 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 



Do punktu 18 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 23  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding   

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 sierpnia 2022 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym 

jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do 

nabywania akcji własnych K2 Holding  S.A. w celu ich umorzenia 

 

Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 

Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. („Spółka”), postanawia 

dokonać zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 

roku (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie 

upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich 

umorzenia („Uchwała”) poprzez nadanie jej następującego brzmienia: ----------------------------  

§ 1. 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki (dalej 

„Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. (dalej „GPW”) w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym 

w niniejszej Uchwale. --------------------------------------------------------------------------------- 

2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach: ----------------------- 

a) łączna liczba nabywanych Akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż liczba akcji 

odpowiadająca 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki według stanu 

na dzień 23 sierpnia 2022 r., -------------------------------------------------------------------- 

b) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż 

10,00 zł (dziesięć złotych), zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za 

nabywane Akcje będzie nie wyższa niż 17.000.000,00 zł (siedemnaście milionów 

złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższe niż 1,00 zł (1 złoty) za jedną 

Akcję oraz nie wyższe niż 30,00 zł (trzydzieści złotych) za jedną Akcję, --------------- 

d) środki przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje będą pochodziły 



wyłącznie ze środków własnych Spółki i będą pochodziły wyłącznie z kwot, które 

zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do 

podziału, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Akcje nabywane będą za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym 

na GPW z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej, -------------------------------------- 

f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia 1 lipca 2015 r. do 

dnia 31 sierpnia 2025 r. (przy czym przedłużony okres upoważnienia dla Zarządu na 

mocy niniejszej uchwały obejmuje okres od dnia 23 sierpnia 2022 r. do dnia 31 

sierpnia 2025 r. nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich 

nabycie, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej 

wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie Publicznej”), przy 

czym termin nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji nabycia,  

h) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,- 

i) Akcje w obrocie giełdowym będą nabywane na zasadach ustalonych w odniesieniu do 

programów odkupu w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (dalej 

„Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 

2016/1052 z 8 marca 2016 roku (dalej „Rozporządzenie Delegowane”), z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej. --------------------------------------------------- 

3. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości wszelkich 

wymaganych informacji związanych z realizacją programu skupu Akcji realizowanego na 

podstawie niniejszej Uchwały w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami, w 

szczególności w zakresie wynikającym z Ustawy o Ofercie Publicznej, Rozporządzenia 

MAR oraz Rozporządzenia Delegowanego. ------------------------------------------------------- 

4.  Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: ---- 

a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 sierpnia 2025 r. lub przed wyczerpaniem 

całości środków przeznaczonych na ich nabycie, przy czym zakończenie danego 

programu skupu Akcji nie jest równoznaczne z zakończeniem samego procesu 

nabywania Akcji, --------------------------------------------------------------------------------- 

b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części, -------------------------------------- 

c) zmienić cel nabycia Akcji w całości lub części z zastrzeżeniem, że taka zmiana będzie 



wymagała zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------- 

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w § 1 pkt. 4 lit. a) i b), zobowiązuje się 

Zarząd do podania jej do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie 

Publicznej. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Postanowienia niniejszej uchwały mają w szczególności zastosowanie do Drugiego 

Programu Skupu Akcji Własnych K2 Internet S.A.  ogłoszonego przez Zarząd Spółki w 

dniu 1 września 2021 r. („Drugi Program Skupu”). Zarząd jest uprawniony do 

przedłużenia okresu obowiązywania Drugiego Programu Skupu i zmiany warunków 

Drugiego Programu Skupu w zakresie określonym w niniejszej Uchwale, jak również do 

wcześniejszego zakończenia Drugiego Programu Skupu, co nie wyłącza jednak 

możliwości ogłoszenia, zmiany i wcześniejszego zakończenia innych programów skupu 

Akcji na podstawie i w wykonaniu niniejszej Uchwały. ----------------------------------------- 

6. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 

nabycie Akcji przez Spółkę. ------------------------------------------------------------------------- 

7. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie nabywania Akcji poza 

rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW w innym trybie. W szczególności 

poprzez skierowanie do akcjonariuszy Spółki zaproszenia do składania ofert zbycia akcji 

na rzecz Spółki w celu ich umorzenia. Zarząd nabywając Akcje w tym trybie podejmie 

wszelkie możliwe zgodnie z prawem działania zapewniające równie traktowanie 

akcjonariuszy Spółki zainteresowanych zbyciem Akcji w tym trybie. Dla uniknięcia 

wątpliwości Liczba Akcji nabytych ewentualnie na podstawie niniejszego ustępu 7 oraz 

ich cena będzie mieścić się limitach określonych w niniejszej Uchwale. --------------------- 

§ 2. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej 

Uchwały, w tym do zawarcia transakcji nabycia Akcji zarówno w ramach programów skupu 

Akcji jak i w innym dopuszczalnym trybie. --------------------------------------------------------- 

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie 

nieuregulowanym w § 1 niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------------- 

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, że w momencie dokonywania każdego 

nabycia Akcji Spółka dysponuje kwotami, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych mogą być przeznaczone do podziału. ------------------------------------------------- 

4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania kwot oraz kapitałów Spółki (w 

tym kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonego z zysku, o których mowa w art. 



348 § 1 Kodeksu spółek handlowych) z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za 

nabywane Akcje z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w art. 396 § 5 Kodeksu spółek 

handlowych. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 3. 

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, następującego w wykonaniu 

postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła, nie później niż w ciągu 3 (trzech) 

miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwał o umorzeniu 

Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Nie uchyla to możliwości wcześniejszego 

umorzenia wszystkich lub części Akcji nabytych przez Spółkę na podstawie stosownej uchwały 

Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 4. 

Uchwała w treści nadanej jej niniejszą uchwałą obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2022 r. -------- 

 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:------------------------------ 

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści 

dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 62,24% (sześćdziesiąt dwa całe 

dwadzieścia cztery setne procent) całego kapitału zakładowego,---------------------------------- 

- oddano 1.442.676 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt 

sześć) ważnych głosów, z czego 1.321.388 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy 

trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, oddano 121.288 (sto dwadzieścia jeden tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „wstrzymujących”, nie oddano głosów „przeciw”,------ 

- sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż 

uchwała została podjęta.----------------------------------------------------------------------------------- 

 


