Warszawa, 18 czerwca 2019 r.

Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej K2 Internet S.A.

Raport bieżący nr 16/2019
Zarząd Spółki K2 Internet S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2019 r., w związku z wygaśnięciem
wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
2018 rok mandatu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Robertowi Rządcy, ZWZ Spółki powzięło uchwałę nr
18 w sprawie ponownego powołania Pana Roberta Rządcy w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Robert Rządca 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. Życiorys Pana Roberta Rządcy został opublikowany
w raporcie bieżącym nr 16/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Ponadto w związku z wygaśnięciem wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”)
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 rok mandatu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu
Dariuszowi Ciborskiemu, ZWZ Spółki powzięło uchwałę nr 19 w sprawie powołania Pana Macieja Klepackiego w
skład Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Maciej Klepacki 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.
Pan Maciej Klepacki:
Od 16 lat jest obecny zawodowo w branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, podczas których
zarządzał działaniami operacyjnymi, marketingiem i rozwojem biznesu dla polskich i zagranicznych spółek w
regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Obecnie jest Członkiem Zarządu w Edipresse Polska SA, gdzie odpowiada za zarządzanie procesami digital. W
latach 2013 – 2015 był Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Allegro odpowiedzialnym za portale i media
ekonomiczne, w tym portal finansowy Bankier.pl.
W latach 2009 – 2013 w ATM S.A. jako Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich zarządzał działaniami
marketingowymi, PR i procesem sprawozdawczości giełdowej grupy kapitałowej ATM, największego w regionie
CEE operatora centrów danych.
W latach 2011 – 2013 pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej w notowanej na rynku NewConnect spółce
mPay, a także Członka Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Stołecznego Warszawy.
W latach 2006 – 2009 pracował w notowanej na GPW w Warszawie spółce Bankier.pl S.A., gdzie jako Dyrektor
ds. Marketingu i PR, a później Członek Zarządu odpowiadał za obszar marketingu i relacji inwestorskich.
Maciej Klepacki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji w PWSBiA w Warszawie, a także uczestnikiem
prestiżowego programu dla wyższej kadry zarządzającej Przedsiębiorczość i Innowacje na Uniwersytecie
Stanforda. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie komunikacji korporacyjnej i zarządzania relacjami
inwestorskimi. Jest w tym obszarze autorem licznych wystąpień i prezentacji dla spółek notowanych na GPW w
Warszawie, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz uczelni wyższych.

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich

Podstawa prawna:

Art. 56
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Ustawy o
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- informacje
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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)

