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Raport bieżący nr 14/2013
Zarząd Spółki K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 r., w związku z upływem kadencji
i wygaśnięciem wraz z odbyciem ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2012 rok mandatu
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jensowi Spyrka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A.
powzięło uchwałę nr 19, powołującą Pana Jensa Spyrka w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Jens Spyrka ukończył studia na kierunku polityka zagraniczna w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
w Poczdamie-Babelsbergu, uzyskując tytuł mgr nauk politycznych (Dipl.-Staatswissenschaftler).
Od 1 lipca 2011 roku pełni funkcję członka zarządu bmp media investors AG.
Od roku 1999 był bezpośrednio odpowiedzialny za ponad 30 inwestycji bmp w dziedzinie mediów i usług
marketingowych, w których osiągnął bardzo duży sukces. Ponadto w latach od 2000 do 2007 był dyrektorem
zarządzającym funduszu wartego 10 mln EUR, DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
inwestującego równolegle z bmp głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, znawca polskiego rynku.
Przed podjęciem pracy dla bmp media investors AG Jens Spyrka pracował na różnych stanowiskach w BAO
BERLIN - Marketing Service GmbH, ostatnio jako kierownik działu stosunków gospodarczych z zagranicą.
Pan Jens Spyrka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
Art.
56
ust.
1 pkt 2
Ustawy o
ofercie
- informacje
bieżące
i okresowe
§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
Nr 33 z 2009 r. poz. 259)

