Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej K2 Internet SA
Andrzej Kosiński
41 lat. 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.
Uzasadnienie
Pan Andrzej Kosiński wniesie do Rady Nadzorczej unikalne doświadczenie z rynku kapitałowego, na
którym przez wiele lat pracował jako makler, analityk i zarządzający portfelami klientów
indywidualnych i funduszy inwestycyjnych, pracując m.in. dla AIG Asset Management SA i ABN AMRO
Asset Management SA. Dzięki osobie Pana Andrzeja Kosińskiego Rada Nadzorcza zyska m.in.
kompetencje związane z właściwą komunikacją z rynkiem kapitałowym oraz wsparcie w tworzeniu
strategii długokresowej budowy wartości akcji spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrzej Kosiński wyraził zgodę na kandydowanie do RN, nie
prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności K2 Internet S.A., nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Wg najlepszej wiedzy Zarządu K2 Internet SA, Pan Kosiński spełnia także kryteria "niezależności"
członka Rady Nadzorczej rozumiane jako brak jakichkolwiek faktycznych, finansowych, osobistych
powiązań z organami K2 Internet SA i akcjonariuszami spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. będzie przedmiotem
obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA zwołanego na dzień 28
czerwca 2012 roku.

