Warszawa, 27 czerwca 2008 r.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

Raport bieżący nr 25/2008

Zarząd Spółki K2 INTERNET S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powzięło uchwałę nr 10, na podstawie której Pani Emilia Gajzler
i Pan Tomasz Magda zostali odwołani z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Mocą uchwały nr 11 ZWZA nowymi członkami organu nadzorującego zostali: Pan Marek Borzestowski
i Pan Robert Rządca.
Pan Marek Borzestowski (ur. 1971 r.), założyciel pierwszego w Polsce portalu „Wirtualna Polska”,
absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, studiował także na Uniwersytecie Walijskim
w Wielkiej Brytanii. Pracę dyplomową pisał w Ośrodku Badań Nuklearnych w Karshlue.
Po obronie pracy dyplomowej w 1995 roku, rozpoczął pracę jako asystent na Politechnice Gdańskiej.
W tym samym czasie założył portal „Wirtualna Polska”, w którym do 2004 roku pełnił funkcje
Prezesa Zarządu. W roku 2005 jako współfundator powołał do życia Instytut Sobieskiego, ośrodek
analityczny typu think-tank. W tym samym roku założył firmę nowych technologii InteliWISE,
rozwijającą innowacyjne oprogramowani oparte na algorytmach Sztucznej Inteligencji.
Pan Marek Borzestowski 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 Robert Rządca jest profesorem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego. Jest uznanym specjalistą w dziedzinie zarządzania i strategii, a Jego zainteresowania
badawcze obejmują negocjacje oraz strategie w nowej gospodarce (e-economy). Tytuł doktora
uzyskał w 1985 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Odbywał staże m.in. w
Harvard University i DePaul University.
Robert Rządca jest autorem wielu książek i artykułów z czego najbardziej znane tytuły to
"Negocjacje" (razem z Pawłem Wujcem) oraz "Negocjacje w interesach"
Doradzał wielu firmom w tym m.in. takim jak: ZREW, PKN Orlen, Bank Pocztowy, Państwowa
Wytwórnia Papierów Wartościowych i INCO Veritas.
Brał udział w radach nadzorczych takich spółek jak: OMIG S.A., WISTIL S.A., Fasty, Białystok,
Plakanda Poland
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.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 5 ust. 21 i 22 oraz § 28 RMF

