Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej K2 Internet SA
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.
Uzasadnienie
Pan Tomasz Józefacki posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i praktykę zawodową, które
gwarantują prawidłowe wykonywanie przez Niego obowiązków członka Rady Nadzorczej K2 Internet
SA. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Józefacki 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 Józefacki spełnia także kryteria "niezależności"
członka Rady Nadzorczej rozumiane jako brak jakichkolwiek faktycznych, finansowych, osobistych
powiązań z organami K2 Internet SA i akcjonariuszami spółki.
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.

