Warszawa, 11 grudnia 2019 r.

Temat: Ponowne oddelegowanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. oraz powołanie Zarządu K2 Internet S.A. nowej kadencji.
Raport bieżący nr 38/2019
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, w trybie art. 383 KSH i na mocy uchwały
Rady Nadzorczej Emitenta, do Zarządu K2 Internet S.A. i czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu
K2 Internet S.A. ponownie został delegowany Pan Janusz Żebrowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Emitenta. Pan Janusz Żebrowski został oddelegowany na okres od dnia 11 grudnia 2019 do dnia 31 stycznia 2020
r. Zgodnie z raportem bieżącym nr 26/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r. oraz w związku z rezygnacją
dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Tomczyka, w dniu 23 sierpnia 2019 r. Pan Janusz
Żebrowski został oddelegowany na okres od dnia 30 sierpnia 2019 do dnia 30 listopada 2019 r. do czasowego
wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. CV Pana Janusza Żebrowskiego przedstawione zostało w
Raporcie Bieżący nr 26/2019 r. z dnia 23 sierpnia 2019 r.
Ponadto, w związku z rezygnacją dotychczasowych Wiceprezesów Zarządu Spółki, Pana Łukasza
Lewandowskiego oraz Pana Rafała Ciszewskiego, z Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r., o
czym Emitent poinformował Raportem Bieżącym Nr 36/2019 oraz Nr 37/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., w dniu
dzisiejszym na mocy uchwały Rady Nadzorczej Emitenta, został powołany Zarząd K2 Internet S.A. nowej kadencji,
w następującym składzie:
- Pan Paweł Wujec – Prezes Zarządu, powołany z dniem 1 lutego 2020 r. na okres wspólnej kadencji trwającej do
dnia 1 stycznia 2023 r.
- Pan Michał Paschalis – Jakubowicz – Wiceprezes Zarządu, powołany z dniem 1 stycznia 2020 r. na okres
wspólnej kadencji trwającej do dnia 1 stycznia 2023 r.
- Pan Artur Piątek – Wiceprezes Zarządu, powołany z dniem 1 stycznia 2020 r. na okres wspólnej kadencji trwającej
do dnia 1 stycznia 2023 r.
Pan Paweł Wujec przez ostatnich 8 lat był dyrektorem Segmentu Internet Agory. W tej roli odpowiadał za wyniki i
rozwój biznesów internetowych grupy Agora, obejmujących media cyfrowe, firmy rozwijające technologie
reklamowe i marketingowe, serwisy ogłoszeniowe i inne. Jest współzałożycielem portalu Gazeta.pl – jednego z
największych serwisów internetowych w Polsce i współtwórcą wielu innych serwisów grupy Agora - m.in. Sport.pl,
Plotek.pl. Przez 10 lat (od 2009 do 2019), jako członek zarządu oraz przewodniczący Rady Nadzorczej, wspierał
rozwój Yieldbirda – jednego ze światowych liderów w obszarze optymalizacji przychodów z reklamy programatic.
Był członkiem Rad Nadzorczych m.in. AMS, Goldenline i HR Link. Karierę zawodową rozpoczął w 1991roku jako
dziennikarz. Jest także (wspólnie z Robertem Rządcą) autorem podręcznika “Negocjacje”. Paweł Wujec ma 48 lat.
Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim i program MBA UW/ University of Illinois. Interesuje się
sportem, przez wiele lat (wspólnie z Michałem Rutkowskim) prowadził cotygodniowy felieton o koszykówce NBA
“Fruwając pod koszem” w “Gazecie Wyborczej” oraz bloga Supergigant.
Pan Paweł Wujec nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Wujec
nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Michał Paschalis – Jakubowicz przez całą swoją ponad 20 letnią działalność zawodową związany jest z branżą
nowych technologii, telekomunikacji i konsultingu. Karierę rozpoczynał w Nicom Consulting, następnie w latach
1997-2001 pracował w Polkomtel SA. W latach 2001-2004 zasiadał w zarządzie Wirtualnej Polski, następnie przez
cztery lata jako dyrektor w A.T. Kearney prowadził szereg projektów doradczych w Polsce, Europie i Azji. Od 2009
do 2016 pełnił funkcję Dyrektora Marketingu w Orange, w tym w latach 2015-2016 w roli Członka Zarządu. W latach

2016-2018 współpracował z czołowymi firmami konsultingowymi – m.in. Deloitte i Arthur D. Little, a od listopada
2018 pełni funkcję CEO w spółce Grupy K2 Internet SA – Oktawave.
Pan Michał Paschalis - Jakubowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Michał Paschalis - Jakubowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.
Pan Artur Piątek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W K2 Internet pracuje od
2001 roku. Jako Account Director z powodzeniem prowadził obsługę kluczowego dla K2 klienta – firmy NOKIA oraz
inne projekty dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Od 2010 roku pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego
Grupy K2.
Pan Artur Piątek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki
kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Piątek
nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.
2018 poz. 757).

