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Treść raportu:
Zarząd K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 r., otrzymał 
zawiadomienie, przekazywane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od 
akcjonariusza Pana Krzysztofa Miłaszewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, dotyczące zmniejszenia udziału w 
głosach.
Treść zawiadomienia p. Krzysztofa Miłaszewskiego:
"Ja, niżej podpisany Krzysztof Miłaszewski, (..) na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych zawiadamiam, że przysługująca mi łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu K&K 
HERBAL POLAND S.A. spadła poniżej 25%.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu była konwersja 600.000 akcji 
imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A dokonana uchwałą Zarządu z dnia 8 czerwca 2016 r., 
wiążąca się z utratą uprzywilejowania co do liczby głosów na WZ. Posiadana przeze mnie ilość akcji nie uległa 
zmianie.
Przed dokonaniem konwersji akcji serii A, posiadane przeze mnie 900.000 sztuk akcji (w tym 600.000 sztuk akcji 
serii A uprzywilejowanych co do głosów 2:1, oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela) stanowiące 21,15% 
kapitału zakładowego, uprawniały mnie do 1.500.000 głosów co stanowiło 30,89% z ogólnej liczby głosów w 
Spółce. 
Po konwersji posiadane przeze mnie 900.000 akcji stanowiące 21,15% kapitału zakładowego uprawniają do 
900.000 głosów co stanowi 21,15% z ogólnej liczby głosów w Spółce.
Nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 
pkt 3) lit c) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."
Podstawa prawna:
art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
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