
Warszawa, 12.12.2022 

 

 

 

Od: 

IPO30 UNIPESSOAL LDA 

Estr. Malveira de Serra 920 

Cascais 

Portugalia  

(„Spółka Zależna”) 

 

oraz 

Grzegorza Stulgis 

Do:  
K2 HOLDING S.A. 

ul. Domaniewska 44A, 

02-672 Warszawa 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20  

00-549 Warszawa 

skr. Poczt. nr 419 

email: znaczne.pakiety@knf.gov.pl 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI K2 HOLDING S.A.  

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych z późn. zm. („Ustawa”) zawiadamiam w imieniu własnym jak i Spółki Zależnej 

o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej K2 

HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i przekroczeniu progu 25% ogólnej liczy głosów 

w Spółce.  

 

W związku z powyższym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 4 Ustawy przekazuję 

następujące informacje: 

 

1. Spółka Zależna dokonała w dniu 9 grudnia 2022 r. transakcji nabycia 13.700 sztuk akcji 

oraz w dniu 12 grudnia 2022 r. transakcji nabycia 15.000 sztuk akcji  (łącznie 28.700 sztuk 

akcji) w Spółce, co stanowiło łącznie 1,16% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało 

do wykonywania łączenie 28.700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 

łącznie 1,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

2. Przed transakcjami opisanymi w pkt. 1 powyżej Spółka Zależna posiadała bezpośrednio 

604.400 akcji Spółki, reprezentujących 24,49%  kapitału zakładowego Spółki, dających 

prawo do 604.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 24,49% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pośredni udział Grzegorza Stulgis (za 

pośrednictwem Spółki Zależnej) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 

wynosił  łącznie 24,49%; 

3. Po transakcjach opisanych w pkt. 1 powyżej Spółka Zależna posiada bezpośrednio 633.100 

sztuk akcji Spółki, stanowiących 25,65% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających 

do wykonywania 633.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 25,65% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 
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4. Grzegorz Stulgis nie posiada bezpośrednio akcji Spółki a pośrednio, za pośrednictwem 

Spółki Zależnej, posiada 633.100 akcji Spółki, stanowiących łącznie 25,65% kapitału 

zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania łącznie 633.100 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących łącznie 25,65% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 
 

 

Podmioty zależne Spółki Zależnej nie posiadają akcji Spółki. Podmioty zależne Grzegorza Stulgis, inne 

niż Spółka Zależna, nie posiadają akcji Spółki.  

Spółka Zależna ani Grzegorz Stulgis nie są stronami umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c 

Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 

głosu. 

Spółka Zależna ani Grzegorz Stulgis nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu 

zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi 

związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 

Ustawy o Ofercie. 

 

Spółka Zależna ani Grzegorz Stulgis nie posiadają również instrumentów finansowych, które odnoszą 

się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne 

do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa 

w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie. 

 

 

 

 

 

W imieniu i na rzecz 

IPO30 UNIPESSOAL LDA: 

 

 

 

Grzegorz Stulgis  
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