
Warszawa, 25 stycznia 2022 Warsaw, January 25, 2022 
  
Od: From: 
Kopernik Global Investors, LLC z siedzibą w 
Tampa, Floryda 

Two Harbour Place 
302 Knights Run Avenue, Suite 1225 
Tampa, FL 33602 

Kopernik Global Investors, LLC with its 
registered office in Tampa, Florida 

Two Harbour Place 
302 Knights Run Avenue, Suite 1225 
Tampa, FL 33602 

(zwaną następnie: „Zawiadamiającym”) (hereinafter referred to as the „Notifying Party”) 

  
Do: To: 

Komisji Nadzoru Finansowego Polish Financial Supervision 
Authority 

ul. Piękna 20 ul. Piękna 20 
00 -549 Warszawa 00 -549 Warszawa 

  
Kernel Holding S.A.  Kernel Holding S.A. 
rue de Bitbourg 9 
L – 1273 Luksemburg 
 
adres do korespondencji: 
3 Tarasa Shevchenka Lane 

rue de Bitbourg 9 
L – 1273 Luxembourg 

 
postal address: 
3 Tarasa Shevchenka Lane 

Kyiv, Ukraine, 01001 Kyiv, Ukraine, 01001 
(„Spółka”) („Company”) 

  
Szanowni Państwo,  Dear Sir or Madam, 

Zawiadamiający, należycie reprezentowany 
przez niżej podpisanego, zgodnie z 

The Notifying Party, duly represented by the 
undersigned, pursuant to 

art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(„Ustawa o ofercie”) 

Article 69 section 1 point 1 of the Act of 29 July 
2005 on public offering, the conditions 
governing the introduction of financial 
instruments to organised trading, and on public 
companies (the “Act on Public Offering”); 

zawiadamia o nabyciu 49.622 (słownie: 
czterdziestu dziewięciu tysięcy sześciuset 
dwudziestu dwóch) akcji w kapitale zakładowym 
Spółki dających prawo do 49.622 (słownie: 
czterdziestu dziewięciu tysięcy sześciuset 
dwudziestu dwóch) głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki 

notifies about the acquisition of 49,622 (in 
words: forty-nine thousand six hundred twenty-
two) shares of the Company and carrying the 
right to 49,622 (in words: forty-nine thousand six 
hundred twenty-two) votes at the general 
meeting of the Company 

stanowiących 0,06% ogólnej liczby akcji oraz 
0,06% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki 

constituting 0.06% of the share capital of the 
Company and 0.06% of the votes at the general 
meeting of the Company 

i tym samym Zawiadamiający posiada 
dokładnie 5,01% akcji w kapitale zakładowym 
Spółki oraz dokładnie 5,01% głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

and thus, the Notifying Party holds exactly 
5.01% of the shares in the share capital of the 
Company and exactly 5.01% of the votes at the 
general meeting of the Company. 



W konsekwencji, Zawiadamiający posiada 
4.211.262 (słownie: cztery miliony dwieście 
jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) 
akcje w kapitale zakładowym Spółki dające 
prawo do 4.211.262 (słownie: czterech milionów 
dwustu jedenastu tysięcy dwustu sześćdziesięciu 
dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

Consequently, the Notifying Party holds 
4,211,262 (in words: four million two hundred 
eleven thousand two hundred sixty-two) shares 
in the share capital of the Company, carrying the 
right to 4,211,262 (in words: four million two 
hundred eleven thousandtwo hundred sixty-
two) votes at the general meeting of the 
Company. 

  

1. Data i rodzaj zdarzenia skutkujący 
zmianą stanu posiadania akcji, a której 
dotyczy niniejsze Zawiadomienie  

1. Date and type of the event resulting in 
the change in the shareholding to which 
this notification relates 

W wyniku rozliczenia transakcji w dniu 24 
stycznia 2022 r. Zawiadamiający nabył 49.622 
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset 
dwadzieścia dwie) akcje w kapitale zakładowym 
Spółki dające prawo do 49.622 (słownie: 
czterdziestu dziewięciu tysięcy sześciuset 
dwudziestu dwóch) głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

As result of the settlement of the transaction on 
January 24, 2022 the Notifying Party acquired 
49,622 (in words: forty-nine thousand six 
hundred twenty-two) shares of the Company 
and carrying the right to 49,622 (in words: forty-
nine thousand six hundred twenty-two ) votes at 
the general meeting of the Company 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą 
udziału i ich procentowym udziale w 
kapitale zakładowym spółki oraz o 
liczbie głosów z tych akcji i ich 
procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów 

2. Number of shares held prior to the 
change of the shareholding and the 
percentage share in the share capital of 
the Company as well as the number of 
votes attached to such shares and their 
percentage share in the overall number 
of votes 

Przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej, 
Zawiadamiający posiadał 4.161.640 (słownie: 
cztery miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 
sześćset czterdzieści) akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, stanowiących 4,95% 
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 
4.161.640 (słownie: czterech milionów stu 
sześćdziesięciu jeden tysięcy sześciuset 
czterdziestu) głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki. 

Prior to the acquisition of the shares referred to 
above, the Notifying Party held 4,161,640 (in 
words: four million one hundred sixty-one 
thousand six hundred forty) shares in the share 
capital of the Company, representing 4.95% of 
the Company’s share capital and carrying the 
right to 4,161,640 (in words: four million one 
hundred sixty-one thousand six hundred forty) 
votes at the general meeting of the Company.  

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich 
procentowym udziale w kapitale 
zakładowym spółki oraz o liczbie 
głosów z tych akcji i ich procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów 

3. The number of currently held shares 
and their percentage share in the share 
capital of the Company and the number 
of votes attached to such shares and 
their percentage share in the overall 
number of votes 

Zawiadamiający obecnie posiada 4.211.262 
(słownie: cztery miliony dwieście jedenaście 
tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwie) akcje w 
kapitale zakładowym Spółki stanowiące 5,01% 
kapitału zakładowego Spółki dające prawo do 
4.211.262 (słownie: czterech milionów dwustu 

The Notifying Party currently holds 4,211,262 (in 
words: four million two hundred eleven 
thousand two hundred sixty-two) shares in the 
share capital of the Company representing 
5.01% of the Company’s share capital and, 
carrying the right to 4,211,262 (in words: four 



jedenastu tysięcy dwustu sześćdziesięciu dwóch) 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

million two hundred eleven thousandtwo 
hundred sixty-two) votes at the general meeting 
of the Company. 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza 
dokonującego zawiadomienia, 
posiadające akcje Spółki 

4. Subsidiaries of the Notifying Party who 
hold shares in the Company 

Nie dotyczy. Not applicable. 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 
pkt 3 lit. c 

5. Persons referred to in Article 87 section 
1 point 3 (c) of the Act on Public 
Offering 

Nie dotyczy. Not applicable. 

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w 
sposób określony w art. 69b ust. 2, do 
których nabycia jest uprawniony lub 
zobowiązany jako posiadacz 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz 
instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie 
są wykonywane wyłącznie przez 
rozliczenie pieniężne, rodzaju lub 
nazwie tych instrumentów 
finansowych, dacie ich wygaśnięcia 
oraz dacie lub terminie, w którym 
nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji 

6. The number of votes attached to the 
shares, calculated in the manner 
specified in Article 69b section 2 of the 
Act on Public Offering, which the 
Notifying Party is authorised or 
required to acquire as the holder of the 
financial instruments referred to in 
Article 69b section 1 point 1 of the Act 
on Public Offering and the financial 
instruments referred to in Article 69b 
section 1 point 2 of the Act on Public 
Offering, and which are not exercised 
exclusively by way of a cash settlement, 
the type or name of such financial 
instruments, the date of expiry thereof 
and the date or other deadline within 
which the shares may or will be 
acquired 

Nie dotyczy. Not applicable. 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w 
sposób określony w art. 69b ust. 3, do 
których w sposób pośredni lub 
bezpośredni odnoszą się instrumenty 
finansowe, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych 
instrumentów finansowych oraz dacie 
wygaśnięcia tych instrumentów 
finansowych 

7. Number of votes attached to the 
shares, calculated in the manner 
specified in Article 69b section 3 of the 
Act on Public Offering, to which the 
financial instruments referred to in 
Article 69b section 1 point 2 of the Act 
on Public Offering relate, directly or 
indirectly, the type or name of such 
financial instruments and the date of 
expiry of such financial instruments 

Nie dotyczy.  Not applicable. 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych 
na podstawie pkt 3, 7 i 8 i jej 
procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów 

8. The sum of the number of votes 
indicated in items 3,6 and 7 above, and 
the percentage share thereof in the 
overall number of votes 

Nie dotyczy. Not applicable. 



W imieniu i na rzecz Kopernik Global Investors, 
LLC: 

For and behalf of Kopernik Global Investors, LLC: 

_____________________________________ _____________________________________ 

 Sarah L. Bertrand
Counsel / Chief Compliance Officer

Sarah L. Bertrand
Counsel / Chief Compliance Officer


