Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

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

Raport bieżący nr 30/2018

Zarząd Spółki K2 Internet S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2018 r., w związku z wygaśnięciem
wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
2017 rok mandatu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Grzegorzowi Stulgisowi, ZWZ Spółki powzięło
uchwałę nr 17 w sprawie ponownego powołania Pana Grzegorza Stulgisa w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Ponadto w związku z rezygnacją Pana Eryka Karskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 19 czerwca
2018 r. ZWZ Spółki powzięło uchwałę nr 16 w sprawie powołania Pana Michała Zdziarskiego w skład Rady
Nadzorczej Spółki.
Życiorys Pana Grzegorza Stulgisa został opublikowany w raporcie bieżącym nr 35/2015 z 3 września 2015 r.
Pan Grzegorz Stulgis 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 Michał Zdziarski:
Lat 48.
Jest amerykanistą i doktorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w problematyce zarządzania
strategicznego i międzynarodowego. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UW i w Międzynarodowym Centrum
Zarządzania UW. Współpracuje z grupą Corpnet na Uniwersytecie w Amsterdamie. Członek Strategic
Management Society, Academy of International Business, European International Business Academy i European
Corporate Governance Institute. Przez ponad 10 lat dyrektor w Europie Środkowej międzynarodowej organizacji
liderów biznesu The Conference Board. Jest członkiem Management Committee międzynarodowej sieci
naukowej Costnet. W działalności doradczej i badawczej współpracował m.in. z Accenture, Ashoka, Deloitte,
GPW, Empac, Kainos, KPMG,Instytutem Sportu-PIB, Polkomtel, PKN Orlen, PWC i White & Case. Autor licznych
artykułów o problematyce nadzoru właścicielskiego, przywództwa i strategii.
Pan Michał Zdziarski 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.
Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. relacji inwestorskich

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)

