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K2 Holding S.A. 
ul. Domaniewska 44a,  
bud. Platinium 5 
02-672 Warszawa 

 
Zawiadomienie związane ze zmniejszeniem stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgro-
madzeniu spółki publicznej poniżej 5%. 
 
Szanowni Państwo 
 
 
Działając w imieniu UNIQA Otwartego Funduszu Emerytalnego („UNIQA OFE”) reprezentowanego przez 
UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”), zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 4 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) 
(dalej jako „Ustawa”) zawiadamiamy, że: 

1. Raportem bieżącym nr 38/2022 z dnia 19 października 2022 roku Zarząd K2 Holding S.A. poinfor-
mował o otrzymaniu oświadczeń o objęciu akcji serii B, C, D i E wyemitowanych w ramach programu 
motywacyjnego realizowanego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. W momencie zapi-
sania akcji wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego na rachunkach papierów warto-
ściowych osób uprawnionych zmianie ulegnie wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosić 
będzie 2.467.655 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdzie-
siąt pięć złotych) i dzielić się będzie na 2.467.655 akcji zwykłych na okaziciela. Zmianie ulegnie rów-
nież ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu K2 Holding S.A. z 2.317.655 głosów na 2.467.655 gło-
sów. 
W związku z powyższym udział UNIQA OFE w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spół-
ce zmniejszy się poniżej 5%. 

2. Na dzień zawiadomienia UNIQA OFE posiada 121.288 akcji Spółki. 
Przed zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmianą ilości głosów na walnym zgromadze-
niu akcjonariuszy Spółki będących następstwem objęcia akcji serii B, C, D i E wyemitowanych w ra-
mach programu motywacyjnego posiadane przez UNIQA OFE 121.288 akcji Spółki stanowi 5,23% 
kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 121.288 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
Spółki, co stanowi 5,23% ogólnej liczby głosów. 
Po zmianie wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmianie ilości głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Spółki będących następstwem objęcia akcji serii B, C, D i E wyemitowanych w ramach 
programu motywacyjnego posiadane przez UNIQA OFE 121.288 akcji Spółki stanowić będzie 4,92% 
kapitału zakładowego Spółki i uprawniać będzie do 121.288 głosów na walnym zgromadzeniu akcjo-
nariuszy Spółki, co stanowić będzie 4,92% ogólnej liczby głosów.  

3. Nie istnieją żadne podmioty zależne od UNIQA OFE, które posiadają pośrednio lub bezpośrednio 
akcje Spółki. 

4. Nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 
 
 
 
Z poważaniem 
 
 
 
Adam Kurowski      Konrad Maniak 
Członek Zarządu      Członek Zarządu  
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