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Treść raportu:

Zarząd K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 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 Valderos Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) wpisanej do rejestru prowadzonego Przez Ministerstwo
Handlu, Przemysły i Turystyki, Wydział Rejestracji Spółek i Zarządu Przymusowego za numerem HE 354962,
dotyczące zmniejszenia udziału w głosach wskutek zawarcia transakcji sprzedaży z dnia 4 stycznia 2016 r., poniżej
progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zgodnie z zawiadomieniem przed dokonaniem ww. transakcji Valderos Limited. posiadał 300 000 akcji Spółki. Po
jej dokonaniu posiada 177 991 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji K&K
Herbal Poland S.A. stanowiących 4,18% kapitału zakładowego Spółki oraz dających 4,18% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Poniżej treść zawiadomienia otrzymanego przez spółkę:
„Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r.
Valderos Lomited
Vyzantiou 30, VYZANTIO BUILDING 2st floor, Flat/Office 22, Strovolos,
2064, Nikozja, Cypr
HE 354962
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
K&K Herbal Poland S.A.
ul. Limanowskiego 1A/8
32-020 Wieliczka

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI
Działając w imieniu spółki pod firmą Valderos Limited z siedzibą w Nikozji ( Cypr ) wpisanej do rejestru
prowadzonego Przez Ministerstwo Handlu, Przemysły i Turystyki, Wydział Rejestracji Spółek i Zarządu
Przymusowego za numerem HE 354962 jako uprawniony do reprezentacji Spółki, w wykonaniu obowiązku
wynikającego z 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 („Ustawa”), niniejszym informuję o
zawarciu w dniu 4 stycznia 2017 r. sprzedaży 122.009 (sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji spółki K&K
Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce („Spółka”) w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
stanowiących 2,87% kapitału zakładowego Spółki oraz dających 2,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed zawarciem ww. transakcji Valderos Limited posiadał 300.000 (trzysta tysięcy) akcji Spółki, co stanowiło
około 7,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do wykonania 300.000 (trzysta tysięcy)
głosów, tj. około 7,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Obecnie Valderos Limited posiada 177.991 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt
jeden ) akcji Spółki, co stanowi 4,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do wykonywania
177.991 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden ) głosów, tj. około 4,18% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka Valderos Limited nie wyklucza w perspektywie 12 miesięcy dalszego zmniejszania lub zwiększania stanu
posiadania akcji Spółki.
Jednocześnie informuję iż:
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Jednocześnie informuję iż:
a) nie istnieją podmioty zależne od Valderos Limited, które posiadałyby akcje Spółki oraz Valderos Limited nie
zawierała transakcji z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy.
b) Valderos Limited nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności
bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa
głosu, wyemitowanych już przez K&K Herbal Poland S.A.., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy;
c) Valderos Limited. nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji K&K Herbal
Poland S.A.. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów
finansowych określonych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy;
d) łączna ilość głosów do których uprawniona jest spółka Valderos Limited. obliczona w sposób określony w art.
69 ust. 4 pkt 9) Ustawy wynosi 177.991 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden )
stanowiących 4,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Otrzymują:
1. Komisja Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
2. K&K Herbal Poland S.A., ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka”
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