Warszawa, 28 czerwca 2012 r.
Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

Raport bieżący nr 11/2012

Zarząd Spółki K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, do Spółki wpłynęły rezygnacje
Panów: Macieja Matusiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Krzysztofa Nowińskiego z funkcji
Członka Rady Nadzorczej. Informacja ta została przekazana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w
dniu 28 czerwca 2012 r., na którym powzięto jednocześnie uchwały nr 19 i 20, powołujące Panów: Tomasza
Józefackiego oraz Pana Andrzeja Kosińskiego w skład Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
Pan Tomasz Józefacki
Lat 39.
Absolwent Marketingu i Biznesu Międzynarodowego New York University Stern School of Business (dyplom z
wyróżnieniem). Na tej samej uczelni w 2002 roku ukończył studia MBA. Absolwent japonistyki na University of
Maryland College Park.
Przed rozpoczęciem pracy w Agorze, do końca sierpnia 2004 roku, związany był z The New York Times
Company, gdzie był odpowiedzialny za marketing i promocję NYTimes.com – gazety internetowej numer
jeden na świecie. W 2002 roku został awansowany na szefa rozwoju i strategii działów tematycznych Biznesu
i Technologii portalu NYTimes.com.
Karierę zawodową w Agorze rozpoczął we wrześniu 2004 roku jako dyrektor ds. terenowych
oddziałów „Gazety Wyborczej”. W kwietniu 2006 roku objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju
odpowiedzialnego za projekty technologiczne i biznesowe w wydawnictwie Gazety Wyborczej. Od listopada
2008 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Agory. Dodatkowo od czerwca 2006 roku nadzorował Segment
Internet Agory. Zasiadał również w radach nadzorczych AMS S.A., Helios S.A. oraz AdTaily Sp. z o.o. (spółki
zależne Agory).
Od grudnia 2008 do kwietnia 2012 roku pełnił funkcję prezesa OPA Europe - organizacji reprezentującej
interesy największych wydawców internetowych wobec środowiska reklamodawców, prasy, instytucji
rządowych i europejskich oraz opinii publicznej.
Z dniem 1 lipca 2012 roku Tomasz Józefacki został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w Benefit
Systems SA, gdzie nadzoruje: rozwój i wprowadzanie nowych produktów, jak również działy informatyczne i
marketingowe.
Pan Tomasz Józefacki 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 Andrzej Kosiński
Lat 41.
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1995 roku doradca inwestycyjny
(nr licencji 25), od 1999 roku posiadacz tytułu Chartered Financial Analyst (CFA). Autor książki „Sekurytyzacja
aktywów na świecie i w Polsce” (Finanse i Bankowość, 1997), autor licznych artykułów i publikacji
dotyczących rynku kapitałowego.
Od 1994 do 2005 roku związany zawodowo z rynkiem kapitałowym jako kolejno makler, analityk i
zarządzający portfelami klientów indywidualnych i funduszy inwestycyjnych. Pracował m.in. w AIG Asset
Management SA, ABN AMRO Asset Management SA, Domu Maklerskim BIG BG.
W przeszłości członek rad nadzorczych, m.in. Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI SA, Artman SA,
Hydrotor SA, Plast-Box SA. Obecnie inwestor indywidualny.

Pan Andrzej Kosiński 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
§ 27 i 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 z późn. zm.)

