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Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w K2 Internet S.A. 

sporządzone zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne 

informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259) 

 

A. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest 

publicznie dostępny. 

 

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej: „Spółka”) oświadcza, Ŝe Spółka i jej organy przestrzegają zasad ładu korporacyjnego określonych w 

dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, publikowanych na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie – adres e-mail http://corp-gov.gpw.pl/publications.asp.    

 

B. Wskazanie w jakim zakresie emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych 

postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.  

 

Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były stosowane przez K2 Internet S.A. w 2010 r. 

* (kursywą oznaczono komentarz Spółki) 

I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 

5. „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w 

szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy 

określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie 

zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń 

dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. 

(2009/385/WE).” 

Spółka nie stosowała się do tej zasady z uwagi na to, iŜ zgodnie ze Statutem Spółki ustalanie wynagrodzenia członków 

Rady Nadzorczej naleŜy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w przypadku członków Zarządu o wynagrodzeniu 

decyduje Rada Nadzorcza podejmując stosowne uchwały.  

9. „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównowaŜony udział kobiet i męŜczyzn 

w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność 

w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.” 

O wyborze członków Rady Nadzorczej i osób zarządzających Spółką decydują uprawnione organy Spółki kierując się 

profesjonalizmem, praktyka zawodową, kwalifikacjami i wiedzą kandydata potrzebną do sprawowania danej funkcji. 

Kierowanie się powyŜszymi kryteriami pozwala na wybór członków organów zapewniających efektywne i sprawne 

funkcjonowanie Spółki. Inne czynniki, w tym płeć nie stanowią wyznacznika w powyŜszym zakresie.  
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II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 

1. „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) 

 6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez 

radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym 

dla spółki, (…).” 

Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, z uwagi na to, Ŝe roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 

Spółki, zamieszczane na stronie internetowej Spółki, nie uwzględniały: (i) pracy jej komitetów, z uwagi na to, Ŝe pierwszy 

funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej Spółki Komitet Audytu został utworzony dopiero w 2010 r. i funkcjonował w 

ramach Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.02.2010 r. do dnia 15.12.2010 r. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 

Spółki za 2010 r. uwzględnia pracę Komitetu Audytu funkcjonującego w jej ramach w 2010 r. , (ii) i nie uwzględniały oceny 

systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, z uwagi na to, Ŝe w Spółce nie zostały 

formalnie utworzone takie systemy. 

 

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) 

„11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady 

nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niŜ 5 % ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu spółki, (…).” 

Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, z uwagi na to, Ŝe Spółka wybrała inny sposób informowania o 

powiązaniach z akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani byli do podawania do publicznej wiadomości 

informacji o powiązaniach z kaŜdym akcjonariuszem. Regulacje spółki nie określały sposobu publikacji.  

 

„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) 

„14) informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły. (…).” 

 Spółka w zakresie prowadzenia strony internetowej nie publikuje na niej informacji o treści obowiązującej w Spółce reguły 

dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ani informacji o braku takiej reguły. 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, jak i zmiana takiego podmiotu naleŜy do decyzji 

Rady Nadzorczej Spółki. W Spółce nie wprowadzono szczególnej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych i w tym zakresie w Spółce stosowane są obowiązujące przepisy prawa. 
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2. „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej równieŜ w języku angielskim, przynajmniej w zakresie 

wskazanym w części II. pkt 1.” 

Spółka posiada angielską wersję strony internetowej, wraz z działem inwestorskim, która zawiera bieŜące informacje na 

temat Spółki i jej funkcjonowania na rynku. Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, poniewaŜ na swojej stronie 

internetowej nie zamieszczała i nie zamieszcza wszystkich dokumentów i informacji w języku angielskim, które wymienione 

zostały w części II pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW",  gdyŜ wiązałoby się to z poniesieniem wysokich 

kosztów związanych z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie, które w opinii Zarządu nie są uzasadnione przy obecnej 

strukturze akcjonariatu Spółki. 

III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 

1.  „Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 

 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z 

uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, (…).” 

Zwięzła ocena sytuacji Spółki nie uwzględniała oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 

istotnym dla Spółki, z uwagi na brak w 2010 roku formalnie utworzonych w Spółce takich systemów, dlatego Spółka nie w 

pełni stosowała się do tej zasady. 

5. „Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na 

moŜliwość działania rady nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.” 

Naruszenie powyŜszej zasady wynikało z rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki przez Pana Pawła 

Sanowskiego. Zarząd Spółki, w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki na dzień 22 lutego 2011 r., które uchwałą nr 3 z dnia 22 lutego 2011 r. powołało Pana Macieja 

Matusiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.   

8.  „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do 

Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…).” 

Spółka nie w pełni stosowała się do tej zasady, z uwagi na to, iŜ jedyny istniejący w okresie od dnia 24.02.2010 r. do dnia 

15.12.2010 r. w ramach Rady Nadzorczej Spółki Komitet Audytu funkcjonował w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja 

2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz 

nadzorze publicznym. Komitet Audytu Został powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/1/RN2010 z dnia 24.02.2010 r. W 

okresie od dnia 26.04.2010 r. do dnia 15.12.2010 r. Komitet Audytu działał w niepełnym składzie. Komitet Audytu został 

odwołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/O/2010  z dnia 15.12.2010 r. w związku z czym zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu 

Spółki oraz pkt IV ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej zadania Komitetu Audytu począwszy od dnia 15.12.2010 r. 

wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.  

IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 
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10. „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom moŜliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej, polegającego na: 

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad 

walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niŜ miejsce obrad, 

3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.” 

Spółka nie w pełni stosowała się do powyŜszej zasady, z uwagi na fakt, iŜ zapewniała jedynie transmisję obrad walnych 

zgromadzeń Spółki w czasie rzeczywistym, nie stosując się jednocześnie do powyŜszej zasady w pozostałym zakresie. Z 

uwagi jednak na fakt, iŜ zasada ta powinna być w całości stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r., 

Spółka dołoŜy starań aby do końca 2011 r. zapadły decyzje w sprawie stosowania powyŜszej zasady w całości . 

 

C. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 

odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. 

 

Sprawozdania finansowe Spółki zostały opracowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(„MSSF”) w zakresie przyjętym przez Komisję Europejską. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisje ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości 

Finansowej („KIMSF”) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie regulacji dotyczących emitentów papierów 

wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu tj.: „w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim” z dnia 19 lutego 2009 roku.  

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, dzięki odpowiedniej komunikacji wewnętrznej, zapewniana jest 

rzetelność, kompletność i prawidłowość ich sporządzenia. Za funkcjonowanie i skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w 

zakresie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd Spółki. Dyrektor Finansowy sprawuje merytoryczny nadzór 

nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Weryfikacją sprawozdań zajmuje się Zarząd, a następnie wybrany przez Radę 

Nadzorczą niezaleŜny biegły rewident, który dokonuje przeglądu i badania sprawozdań. Do zadań biegłego rewidenta naleŜy 

przede wszystkim przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego 

jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej. Audytor sporządza raport i opinię z 

dokonanych przeglądów i badań. Z dokumentacją tą zapoznaje się Rada Nadzorcza, która dokonuje oceny sprawozdania 

finansowego Spółki i grupy kapitałowej i sporządza sprawozdanie z tej oceny, które podawane jest do wiadomości publicznej przed 

odbyciem się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dodatkowo określone zadania w zakresie opisanym 

szczegółowo w punkcie K niniejszego oświadczenia wykonuje równieŜ Komitet Audytu, a w przypadku jego niepowołania przez 

Radę Nadzorczą - Rada Nadzorcza. 
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D. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby 

posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających 

i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Według najlepszej wiedzy Spółki znaczący akcjonariusze przedstawiali się następująco: 

 

Znaczący akcjonariusze na dzień 31.12.2010 r. (posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) 

Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji
Udział % w kapitale 

zakładowym
Liczba głosów na WZA

Udział % w ogólnej liczbie 
głosów na WZA

bmp Media Investors AG & Co. KGaA 366 000 18,07% 366 000 18,07%

Janusz śebrowski 231 309 11,42% 231 309 11,42%

Michał Lach 163 068 8,05% 163 068 8,05%

Quercus Parasolowy SFIO zarządzany 
przez TFI S.A.

152 500 7,53% 152 500 7,53%

Fundusze zarządzane przez BZ WBK 
AIB Asset Management (łącznie)

142 027 7,01% 142 027 7,01%
 

 

Znaczący akcjonariusze na dzień 18.03.2011 r. (posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) 

Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji
Udział % w kapitale 

zakładowym
Liczba głosów na WZA

Udział % w ogólnej liczbie 
głosów na WZA

bmp Media Investors AG & Co. KGaA 366 000 18,07% 366 000 18,07%

Janusz śebrowski 231 309 11,42% 231 309 11,42%

Michał Lach 163 068 8,05% 163 068 8,05%

Fundusze zarządzane przez BZ WBK 
AIB Asset Management (łącznie)

145 000 7,16% 145 000 7,16%
 

 

E. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem 

tych uprawnień. 

 

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki. 

 

F. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa 

głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu 

lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są 

oddzielone od posiadania papierów wartościowych 

 

KaŜda akcja Spółki daje takie same uprawnienia. KaŜdej akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.  
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Brak jest ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu. 

 

G. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta. 

 

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie wiąŜą się z nimi ograniczenia dotyczące przenoszenia praw 

własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu. 

 

H. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, a w szczególności prawo 

do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

 

Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki wszyscy członkowie Zarządu 

powoływani są przez Radę Nadzorczą, która określa liczbę członków Zarządu na kaŜdą kadencję, na okres wspólnej kadencji 

trwającej 2 lata. Rada Nadzorcza moŜe odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji, jak równieŜ zawiesić w 

czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie 

sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeŜone ustawą lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, naleŜą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek 

handlowych lub Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwraca się o podjęcie 

takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa 

Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

 

W przypadku gdy Zarząd Spółki liczy dwóch lub więcej członków do składania i podpisywania oświadczeń w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki upowaŜnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie 

albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja 

Spółki wykonywana jest jednoosobowo. 

 

I. Opis zasad zmiany Statutu Spółki 

 

Zmiany w Statucie Spółki są dokonywane przez Walne Zgromadzenie, zgodne z przepisami kodeksu spółek handlowych. Statut 

nie wprowadza regulacji odmiennych lub szczegółowych w stosunku do w/w regulacji.  

 

J. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposób ich 

wykonywania, w szczególności wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeŜeli taki regulamin został uchwalony, o 

ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa. 
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Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania 

określa Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności 

kodeks spółek handlowych. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki 

http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/dokumenty_korporacyjne.html  

 

Zgodnie ze Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy w szczególności: 

1. podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat, 

2. połączenie lub przekształcenie Spółki,  

3. rozwiązanie i likwidacja Spółki,  

4. podwyŜszenie lub obniŜenie kapitału zakładowego,  

5. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  

6. tworzenie i znoszenie funduszy celowych,  

7. zmiana przedmiotu działalności Spółki,  

8. zmiana Statutu Spółki, 

9. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa, 

10. zbycie lub wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, oraz ustanowienie na 

nim prawa uŜytkowania,  

11. wybór likwidatorów,  

12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub 

wykonywaniu zadań Zarządu lub Rady Nadzorczej,  

13. rozpatrywanie spraw wniesionych na Walne Zgromadzenie przez Radę Nadzorczą, Zarząd akcjonariusza lub 

akcjonariuszy,  

14. wyraŜanie zgody zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych na zawieranie umów kredytu, poŜyczki, poręczenia 

lub innej podobnej umowy pomiędzy Spółką i członkami jej Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem, 

albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 

15. wybór członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Statucie Spółki.  

Oprócz spraw wymienionych powyŜej uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach. 

 

Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć się nie 

później niŜ sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby 

Zarząd nie dokonał tego w terminie określonym powyŜej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza. Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. śądanie zwołania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy naleŜy złoŜyć 

Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od 

daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. JeŜeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania 
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Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Rada Nadzorcza zwołuje: a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w przepisanym terminie, b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – jeŜeli uzna zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia za wskazane. 

 

W przypadku, gdy Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W przypadku, gdy dana sprawa została zamieszczona w porządku obrad na 

wniosek innego niŜ Zarząd podmiotu, Zarząd zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. Do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał 

w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, przedstawianych przez Zarząd, Zarząd dołącza uzasadnienie takich uchwał. Zarząd zwraca się do 

podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia 

takiej uchwały, chyba Ŝe jest to uchwała w sprawach porządkowych lub formalnych lub uchwała, która jest typową uchwałą 

podejmowaną w toku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone 

sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek moŜliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne 

Zgromadzenie moŜe być odwołane, jeŜeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyŜsza) lub jest oczywiście 

bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla 

Spółki i dla akcjonariuszy, w kaŜdym razie nie później niŜ na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu 

odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie 

ulegał zmianie. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie powinny uniemoŜliwiać ani ograniczać 

akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. 

 

Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być przerwane na łączny okres nie dłuŜszy niŜ trzydzieści dni. 

Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania 

informacji bieŜących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą 

Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Lista akcjonariuszy uprawnionych do 
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uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, 

ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłoŜona w lokalu Zarządu 

Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz moŜe Ŝądać odpisu listy za zwrotem 

kosztów jej sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres na który lista 

powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo Ŝądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed walnym zgromadzeniem. 

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba Ŝe co innego wynika z treści 

pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeŜeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik 

moŜe reprezentować więcej niŜ jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji kaŜdego akcjonariusza. Akcjonariusz 

posiadający akcje zapisane na więcej niŜ jednym rachunku papierów wartościowych moŜe ustanowić oddzielnych pełnomocników 

do wykonywania praw z akcji zapisanych na kaŜdym z rachunków. Pełnomocnictwa udzielane członkom Zarządu Spółki, członkom 

Rady Nadzorczej Spółki, pracownikom Spółki, lub członkom organów lub pracownikom spółki zaleŜnej, upowaŜniają tylko do 

jednego, najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania 

prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie 

wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: e-mail: walnezgromadzenie@k2.pl. Spółka podejmuje 

odpowiednie działania słuŜące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji waŜności pełnomocnictwa udzielonego 

w postaci elektronicznej. Weryfikacja moŜe polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza 

i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz 

zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną 

dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu toŜsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu 

toŜsamości i oryginału lub uwierzytelnionej kopii waŜnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie 

PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów 

wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku pełnomocników uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub w formacie PDF) 

powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik moŜe 

wykonywać prawo głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy pomocy właściwych do tego formularzy umieszczonych na stronie 

internetowej Spółki. Ani akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy, a ich ewentualne 

wykorzystanie pozostawione jest decyzji i uznaniu wymienionych. 
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Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób 

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.  

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera go, 

zarządza głosowanie i ogłasza podjęte uchwały. Przewodniczący utrzymuje porządek na sali obrad. Przewodniczący zapewnia 

sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. 

 

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, zawierającej spis uczestników Walnego 

Zgromadzenia. Przewodniczący podpisuje listę obecności i wykłada do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia. JeŜeli 

Akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, naleŜy to uwidocznić w liście obecności. 

 

Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość 

zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebranym i przedstawia im 

porządek obrad. 

 

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu. JeŜeli przedmiotem obrad mają być 

sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident. Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie 

Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym 

dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie przy zachowaniu przepisów o obrocie instrumentami 

finansowymi powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. W takim przypadku Zarząd 

będzie udzielał odpowiedzi przy uwzględnieniu faktu, Ŝe obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z 

przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a udzielanie szeregu informacji nie moŜe być dokonywane w inny sposób inny niŜ 

wynikający z tych przepisów. 

 

Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach ujętych zatwierdzonym porządkiem obrad. Poza sprawami 

objętymi porządkiem obrad uchwały mogą zapadać w sprawach o charakterze porządkowych oraz o zwołanie Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, chyba Ŝe cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu odnośnie 

podjęcia uchwały. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad 

Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich 

praw. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyraŜonej zgodzie przez wszystkich 

obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością ¾ głosów Walnego Zgromadzenia. 
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Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą Ŝądać 

umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone 

Zarządowi nie później niŜ na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci 

elektronicznej. 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem 

Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad, a Spółka niezwłocznie ogłasza te projekty na stronie internetowej. KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas Walnego 

Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. śądanie, o którym mowa powyŜej 

zgłoszone po terminie wskazanym powyŜej jest traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile 

kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. 

 

KaŜda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu w stosunku do akcji przysługuje od dnia 

pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz moŜe głosować odmiennie z kaŜdej z posiadanych akcji. 

 

O ile Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów 

oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych 

zdarzeń korporacyjnych. Uchwała w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 

ustalenia lub zobowiązać organ do tego upowaŜniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umoŜliwiającym 

podjęcie decyzji inwestycyjnej. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby 

czas przypadający pomiędzy nimi był moŜliwie najkrótszy, a w kaŜdym przypadku nie dłuŜszy niŜ 15 dni roboczych. Ustalenie 

dłuŜszego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy 

warunkowej moŜe zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

 

KaŜdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba. Po przedstawieniu 

kaŜdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. 

Przewodniczący moŜe udzielić głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Głos moŜna zabierać jedynie w 

sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. 
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Bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia moŜe być powzięta uchwała, jeŜeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, 

a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do 

porządku obrad. 

 

Wnioski w sprawie zmiany wniosków i projektów uchwał powinny być uzasadniane przy zgłaszaniu. Akcjonariusz zgłaszający 

wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w 

porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umoŜliwiające podjęcie uchwały z naleŜytym rozeznaniem. Przed 

przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zebranych jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność 

głosowania. 

 

Walne Zgromadzenie moŜe wybrać Komisję Skrutacyjną. Komisja składa się z trzech członków wybieranych spośród uczestników 

Zgromadzenia lub spoza ich grona (np. spośród pracowników Spółki). Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

Komisja Skrutacyjna przygotowuje projekty uchwał i przedstawia je Przewodniczącemu oraz przeprowadza głosowanie. 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w sposób jasny i 

przejrzysty. 

 

Uchwały w sprawach ujętych porządkiem obrad podejmowane są w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się przy 

wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do 

odpowiedzialności, jak równieŜ w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają 

zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. 

 

Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest do głosowania nad uchwałami, jakie będą podejmowane. 

 

KaŜdy Akcjonariusz przed wejściem na salę otrzymuje karty do głosowania odpowiadające ilości głosów, jakie przysługują 

akcjonariuszowi. Oddanie głosu zarówno za przyjęciem uchwały jak i jej odrzuceniem powoduje niewaŜność głosu. 

 

Akcjonariusz nie moŜe osobiście głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z 

jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 

Akcjonariusz moŜe głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z 

jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 

Przepisy art. 4122 § 3i 4 kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany umoŜliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz 

zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu. 
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Prawo zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie 

przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członków Rady Nadzorczej.  

KaŜdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. 

Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem 

danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o ile jest to wymagane zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki o spełnianiu 

kryteriów „NiezaleŜnego Członka” Rady Nadzorczej określonych w Statucie Spółki. JeŜeli kandydatury nie zostaną zgłoszone 

przez akcjonariuszy w sposób o którym mowa powyŜej, kandydatów spełniających kryteria „NiezaleŜnego Członka” składa Rada 

Nadzorcza. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Wybór członków 

Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Dla waŜności wyboru danego kandydata 

na członka Rady Nadzorczej, niezbędne jest uzyskanie przez niego względnej większości głosów waŜnie oddanych. Członkami 

Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. JeŜeli dwóch lub więcej 

kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie 

Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci 

kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów. JeŜeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków 

Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie moŜe odbywać się systemem blokowym tj. na 

wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba Ŝe został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, 

głosowanie odbywa się na zasadach określonych powyŜej. 

 

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady 

Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy 

Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Wniosek powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby 

wyboru grupami moŜna było dokonać na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu. Wniosek zgłoszony po tym terminie moŜe być 

rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która 

przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem 

wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w Radzie Nadzorczej 

nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 

akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami. JeŜeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyŜej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej 

grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba Ŝe w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale równieŜ zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Z chwilą dokonania 

wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty 

wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.  

 

Obrady Walnego Zgromadzenia powinny być transmitowane z wykorzystaniem sieci Internet. Przebieg obrad powinien być 
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rejestrowany i upubliczniany na stronie internetowej Spółki. Przedstawicielom mediów powinno się umoŜliwić obecność na Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

Walne Zgromadzenie kończy pracę po wyczerpaniu porządku obrad - Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad. 

 

Spółka moŜe zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umoŜliwiający udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku 

obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niŜ miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie osobiście 

lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. O dopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej w Walnym Zgromadzeniu decyduje kaŜdorazowo Zarząd Spółki, nawet jeŜeli decyzja o 

zwołaniu Walnego Zgromadzenia została podjęta bez udziału Zarządu. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla 

skorzystania przez akcjonariuszy lub pełnomocników z powyŜszej moŜliwości zostaną określone przez Zarząd przed zwołaniem 

Walnego Zgromadzenia i podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia. 

Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu ustala Zarząd Spółki przed zwołaniem 

Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację Zarządu Spółki o: a) sposobie 

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularzach stosowanych podczas głosowania przez 

pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu 

pełnomocnika, b) moŜliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, c) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, d) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. Poza treścią protokołu wynikającą z kodeksu spółek 

handlowych, na Ŝądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do niego jego pisemne oświadczenie. Wypisy z 

protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy powinny 

być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w siedzibie Spółki. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i 

przechowywania księgi protokołów naleŜy do Zarządu. Protokoły Walnych Zgromadzeń sporządzane są w języku polskim. 

 

K. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów 

zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz komitetów. 

 

Rada Nadzorcza 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki  w 2010 r. wchodziły następujące osoby: 

• w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 26 kwietnia 2010 r.:  
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1. Michał Lach – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

2. Jens Spyrka – Członek Rady Nadzorczej, 

3. Andrzej Sykulski – Członek Rady Nadzorczej, 

4. Robert Rządca – Członek Rady Nadzorczej, 

5. Marek Borzestowski – Członek Rady Nadzorczej, 

• w  okresie od dnia 26 kwietnia 2010 r. do dnia 16 grudnia 2010 r.: 

1. Robert Rządca - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Jens Spyrka- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

3. Andrzej Sykulski – Członek Rady Nadzorczej, 

4. Marek Borzestowski – Członek Rady Nadzorczej, 

5. Paweł Sanowski – Członek Rady Nadzorczej, 

• w okresie  od dnia 16 grudnia 2010 r. (w dniu 16 grudnia 2010 r. Pan Paweł Sanowski złoŜył rezygnację z pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej Spółki) do dnia 22 lutego 2011 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w niepełnym składzie, tj.: 

1. Robert Rządca - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Jens Spyrka- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

3. Andrzej Sykulski – Członek Rady Nadzorczej, 

4. Marek Borzestowski – Członek Rady Nadzorczej. 

 

W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Zarząd zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 lutego 

2011 r., które uchwałą nr 3 z dnia 22 lutego 2011 r. powołało Pana Macieja Matusiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.   

 

Rada Nadzorcza swoje obowiązki i uprawnienia realizuje zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem oraz zgodnie z 

regulacjami wynikającymi ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. 

 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady 

Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania. Z zastrzeŜeniem postanowień, 

opisanych w kolejnym zdaniu, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Bmp AG (dalej „bmp”) 

przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania: (a) dwóch członków Rady Nadzorczej, jeŜeli akcje posiadane 

przez bmp bezpośrednio lub przez podmioty zaleŜne uprawniają do co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu albo (b) jednego członka Rady Nadzorczej, jeŜeli akcje posiadane przez bmp bezpośrednio lub przez podmioty 

zaleŜne uprawniają do co najmniej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Co najmniej dwóch członków Rady 

Nadzorczej Spółki powinno być niezaleŜnych w rozumieniu § 12 ust. 5 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów obecnych na 

posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady mogą być ponownie wybierani do jej składu. Wyboru dokonuje się w 

głosowaniu jawnym.  
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Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. 

  

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i moŜe delegować poszczególnych członków do stałego 

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Oddelegowany członek Rady Nadzorczej powinien składać Radzie 

Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji. Rada Nadzorcza moŜe wyraŜać opinie we wszystkich sprawach Spółki i 

występować do Zarządu z wnioskami. Rada moŜe Ŝądać od członków Zarządu otrzymywania regularnych i wyczerpujących 

informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach 

zarządzania tym ryzykiem. 

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej 

cztery razy w roku, z częstotliwością raz na kwartał. Nadzwyczajne posiedzenia mogą być zwołane w kaŜdej chwili. Posiedzenia 

Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, z 

podaniem celu oraz propozycji porządku obrad oraz dokładnego terminu  (dzień i godzina) oraz miejsca posiedzenia: a) z własnej 

inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej (lub jego Zastępcy) lub b) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub c) na pisemny 

wniosek członka Rady Nadzorczej lub d) na wniosek akcjonariusza, który reprezentuje co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału 

zakładowego, z podaniem celów i powodów zwołania. Posiedzenie w przypadkach b), c) i d) powyŜej powinno być zwołane 

niezwłocznie, tj. nie później niŜ w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia we 

wskazanym powyŜej terminie, posiedzenie Rady Nadzorczej będzie mogło być zwołane przez wnioskodawcę, przy czym 

wnioskodawca w zawiadomieniach skierowanych do członków Rady Nadzorczej powinien podać przyczynę takiego zwołania oraz 

proponowany porządek obrad, jak równieŜ dokładny termin (dzień i godzina) oraz miejsce posiedzenia.  

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 14-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem 

dokonanym przez telefaks lub e-mail, chyba Ŝe wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraŜą zgodę na odbycie posiedzenia bez 

zachowania powyŜszego 14-dniowego powiadomienia.  

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie lub jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraŜą na to zgodę w 

innym miejscu na terenie Polski. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego członków, w szczególności 

odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia są dostępne i jawne dla członków Zarządu. W przypadku w którym 

obecność członka Zarządu nie była moŜliwa członkowi Zarządu udostępnia się protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej. Na 

posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszane takŜe inne osoby według uznania Rady Nadzorczej.  

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać telefonicznie lub w inny sposób umoŜliwiający wzajemne porozumienie 

wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej i mogą przyjmować w szczególności formę 

telekonferencji lub wideokonferencji. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą waŜne, jeśli: wszyscy członkowie Rady 
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Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie oraz na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 3 członków Rady oraz  wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały oraz lista obecności oraz protokół z danego posiedzenia 

zostały podpisane przez kaŜdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W przypadku odbycia posiedzenia w ten 

sposób przyjmuje się, Ŝe miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu było miejsce pobytu Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w 

podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych 

do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być 

powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności 

Zastępcę Przewodniczącego, pod warunkiem, Ŝe wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraŜą zgodę na pisemne głosowanie lub 

głosują za uchwałą. Za datę podjęcia uchwały uwaŜa się datę sporządzenia uchwały przez Przewodniczącego lub Zastępcę 

Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie 

dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w 

czynnościach członków Zarządu.  

 

Dla waŜności wszelkich uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, z zastrzeŜeniem postanowień dotyczących opisanych powyŜej 

trybów: zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, w sposób opisany powyŜej  oraz obecność co 

najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. 

 

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy 

prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.  

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej winny być protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych 

członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni 

członkowie Rady Nadzorczej. Protokoły winny być zebrane w Księdze Protokołów, przechowywanej w Biurze Zarządu. Do 

protokołów naleŜy dołączyć przeciwne opinie obecnych członków Rady Nadzorczej oraz przesłane w późniejszym czasie 

sprzeciwy nieobecnych członków Rady Nadzorczej. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady.  

 

Porządek Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyŜszego nie stosuje 

się, gdy obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyraŜają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a 

takŜe gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak równieŜ w 

przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.  

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie § 14 ust.2 Statutu naleŜą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w kodeksie spółek 

handlowych i postanowieniami Statutu, w tym: 
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1. zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych ocena sprawozdań Zarządu z działalności 

Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat, a takŜe składanie Walnemu 

Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,  

2. zatwierdzanie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki i strategicznych planów gospodarczych Spółki; plan finansowy 

powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne 

miesiące kalendarzowe) wraz z załoŜeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pienięŜnych na 

rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niŜ zwykłe 

koszty prowadzenia działalności, 

3. powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu  Zarządu, 

4. ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków 

Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę lub innych zawieranych z członkami Zarządu, 

5. wyraŜania zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu zgodnie z art. 380 § 2 kodeksu spółek 

handlowych, 

6. wyraŜanie zgody na zawierania istotnych umów pomiędzy Spółką a: (i) członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej – 

innych niŜ te, o których mowa w art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych; (ii) Podmiotami ZaleŜnymi, (iii) Podmiotami Powiązanymi; 

wyraŜanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek Podmioty ZaleŜne lub 

Podmioty Powiązane na rzecz członków Zarządu, 

7. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki, 

8. zatwierdzanie regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania i premii obowiązującego w Spółce, 

9. wyraŜanie zgody na zaciąganie przez Spółkę poŜyczek, kredytów lub innych zobowiązań pienięŜnych powyŜej 500.000 zł 

(pięćset tysięcy złotych), 

10. wyraŜanie zgody na udzielanie przez Spółkę poŜyczek lub udzielenia gwarancji albo poręczeń, udzielanie opcji i innych praw 

na uprzywilejowany zakup akcji lub innych będących przedmiotem obrotu praw z tytułu uczestnictwa w Spółce oraz podejmowanie 

innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budŜecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu, z 

wyjątkiem czynności słuŜących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki, 

11. wyraŜanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciąŜeń majątku Spółki 

powyŜej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budŜecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu;  

12. wyraŜenie zgody na nabycie własnych akcji zgodnie z art. 362 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych,  

13. wyraŜanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie 

Spółki do innych podmiotów gospodarczych, w tym takŜe powodujących przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych albo 

porozumień dotyczących współpracy strategicznej lub zmierzających do podziału zysków, 

14. wyraŜanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20% (dwadzieścia procent) 

wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego 

Spółki, 
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15. wyraŜanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub autorskich praw majątkowych lub innych praw do własności 

intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a takŜe udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i 

podstawowej działalności Spółki, 

16. wyraŜanie zgody na tworzenie spółek zaleŜnych lub oddziałów Spółki, 

17. przedłoŜenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 

18. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 

19. przedłoŜenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy. 

 

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach określonych w pkt 6 i 7 powyŜej wymagają zgody NiezaleŜnych Członków Rady Nadzorczej 

Spółki. Tak długo jak bmp jest uprawniona do powoływania członków Rady Nadzorczej uchwały Rady Nadzorczej w sprawach 

określonych w pkt 3 – 6 oraz 9 – 16 powyŜej wymagają zgody przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez 

bmp. 

 

Komitet Audytu 

 

Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki zadania Komitetu Audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, 

ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym powierza się 

Radzie Nadzorczej Spółki, chyba Ŝe Rada Nadzorcza powoła Komitet Audytu. Skład, zakres i tryb działania Komitetu Audytu 

określa Rada Nadzorcza, która moŜe równieŜ uchwalić regulamin Komitetu Audytu. W skład komitetu audytu powinien wchodzić co 

najmniej jeden członek spełniający kryteria niezaleŜności określone przepisami art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 

r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz. U. 2009.77.649) oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Celem 

funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i 

skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi 

rewidentami. 

 

Do głównych zadań Komitetu Audytu naleŜy: 

1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, 

3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, 

4. monitorowanie niezaleŜności biegłego rewidenta i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Spółki 

(jednostkowych i skonsolidowanych). 

 

Komitet audytu powinien słuŜyć Radzie Nadzorczej Spółki pomocą przynajmniej w zakresie: 
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a) przedstawiania Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz zasad i 

warunków umowy z nim zawartej, 

b) uzyskania oświadczenia potwierdzającego niezaleŜność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych) oraz niezaleŜność biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji 

finansowej w odniesieniu do wykonywanych przez nich badań, 

c) omówienia z biegłymi rewidentami zakresu prac kaŜdorazowo przed rozpoczęciem badania sprawozdań finansowych 

Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), 

d) monitorowania procesu przygotowania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), 

e) przedstawiania Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie zatwierdzenia zbadanych sprawozdań finansowych Spółki 

(jednostkowych i skonsolidowanych), 

f) opiniowania sprawozdania rocznego z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty 

i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do ich akceptacji, 

g) monitorowania rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu 

adekwatności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową K2 Internet 

S.A. oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do ich akceptacji, 

h) przeglądania, przynajmniej raz do roku, procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem zapewnienia, Ŝe 

główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji) są prawidłowo 

identyfikowane, zarządzane i ujawniane, 

i) analizy, przynajmniej raz do roku, celowości wprowadzenia w Spółce audytu wewnętrznego, a po jego wdroŜeniu, kontroli 

skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, 

j) kontroli zakresu i charakteru usług pozarewidenckich świadczonych przez audytora, pod kątem zapobieŜenia istotnej 

sprzeczności interesów na tym tle, 

k) formułowania i realizowania formalnej polityki określającej, zgodnie z zasadami i wytycznymi zawartymi w Zaleceniu 

2002/590/WE, rodzaj usług pozarewidenckich świadczonych przez audytora, które są wykluczone, dozwolone po ich 

przeglądzie przez komitet audytu, dozwolone bez konsultacji z komitetem audytu, 

l) monitorowania stanowiska Zarządu Spółki co do zaleceń przedstawionych przez podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), 

m) przygotowania oceny przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawienia rekomendacji w tym zakresie, 

n) badania przyczyn rezygnacji z usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych 

i skonsolidowanych) i wydawania zaleceń w sprawie wymaganych czynności. 

 

Komitet Audytu powinien składać Radzie Nadzorczej półroczne i roczne sprawozdania ze swojej działalności. 
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Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2/1/RN2010 z dnia 24 lutego 2010 r. w ramach Rady Nadzorczej Spółki powołany został 

trzyosobowy Komitet Audytu w następującym składzie: 

1. Andrzej Sykulski 

2. Michał Lach 

3. Robert Rządca 

W okresie od dnia 26 kwietnia 2010 r. do dnia 15 grudnia 2010 r. Komitet Audytu działał w niepełnym składzie, tj.: 

1. Andrzej Sykulski 

2. Robert Rządca 

 

Komitet Audytu funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 lutego 2010 r. do dnia 15 grudnia 2010 r.  

pełnił  funkcję doradczą na rzecz Rady Nadzorczej Spółki w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej 

sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpracą z biegłymi rewidentami. 

 

Komitet Audytu został odwołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/O/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r., w związku z czym zgodnie z § 

14 ust. 4 Statutu Spółki oraz pkt IV ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zadania Komitetu Audytu począwszy od dnia 15 

grudnia 2010 r. wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem oraz zgodnie 

z regulacjami wynikającymi ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. 

 

Zarząd 

 

W 2010 roku Członkami Zarządu byli:  

• Janusz Przemysław śebrowski – Prezes Zarządu,  

• Tomasz Adam Tomczyk – Wiceprezes Zarządu,  

• Tymoteusz Maciej Chmielewski – Wiceprezes Zarządu. 

W 2010 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. 

 

Zarząd Spółki swoje obowiązki i uprawnienia realizuje zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem oraz zgodnie z regulacjami 

wynikającymi ze Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. 

 

Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członkowie powoływani są na okres 

wspólnej kadencji. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki, która określa jednocześnie liczbę członków Zarządu na 

kaŜdą kadencję. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Zarządu Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, jak równieŜ akceptuje 

zakres obowiązków poszczególnych członków Zarządu. Rada Nadzorcza moŜe odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd przed 

upływem kadencji, jak równieŜ zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. 
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Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie 

zastrzeŜone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, naleŜą do kompetencji Zarządu. 

Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia 

lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  

 

KaŜdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. 

 

W przypadku gdy Zarząd liczy dwóch lub więcej członków do składania i podpisywania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki upowaŜnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden 

członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja 

Spółki wykonywana jest jednoosobowo. 

 

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą. 

 

Zarząd zbiera się na posiedzenie w sytuacji, gdy Prezes Zarządu stwierdzi taką konieczność, nie rzadziej niŜ raz w miesiącu. 

Ponadto, posiedzenie Zarządu naleŜy zwołać na pisemne Ŝądanie przynajmniej jednego członka Zarządu, złoŜone na ręce 

Prezesa Zarządu i umotywowane waŜnymi okolicznościami. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu wyznaczając jego dokładny 

termin (dzień i godzinę) i przesyłając zawiadomienie w formie elektronicznej (e-mail) pozostałym członkom Zarządu 

 

Uchwała Zarządu jest waŜnie podjęta, jeŜeli na posiedzenie Zarządu zostali zaproszeni, przynajmniej na 3 (trzy) dni przed 

terminem posiedzenia, wszyscy członkowie Zarządu.  

 

Uchwały Zarządu mogą być podjęte bez formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeŜeli wszyscy członkowie Zarządu wzięli 

udział w posiedzeniu i Ŝaden z nich nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia i jego porządku obrad. Uchwały Zarządu 

mogą być takŜe podjęte bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyraŜą 

zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie. 

 

Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać takŜe przy wykorzystaniu środków łączności i mogą mieć w szczególności formę 

telekonferencji lub wideokonferencji. Uchwały podjęte na takim posiedzeniu są waŜne po podpisaniu przez wszystkich 

uczestniczących w posiedzeniu protokołu spotkania. 

 

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy z urzędu Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniu Zarządu 

przewodniczy upowaŜniony przez Prezesa Zarządu Wiceprezes Zarządu.  
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Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością  głosów oddanych. Przy równej ilości głosów oddanych decyduje głos 

Prezesa Zarządu. 

 

Obrady Zarządu są protokołowane. Protokoły podpisują: Prezes Zarządu i obecni członkowie Zarządu. W protokołach naleŜy 

wymienić członków biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, przebieg posiedzenia, treść podjętych uchwał oraz podać 

sposób przeprowadzenia i wynik głosowania, jak równieŜ umieścić zdania odrębne. Protokoły powinny być zebrane w księdze 

protokołów. Do protokołów powinny być dołączone nadesłane później sprzeciwy członków Zarządu nieobecnych na posiedzeniu 

Zarządu. 

Prezes Zarządu moŜe wyznaczyć spośród członków Zarządu lub spoza ich grona stałego Protokolanta lub Protokolanta 

określonych posiedzeń. Protokolant jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów z przebiegu posiedzenia oraz odpowiednie 

uzupełnienie księgi protokołów z posiedzeń Zarządu. Księgę protokołów z posiedzeń Zarządu przechowuje Prezes Zarządu. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje kopię księgi protokołów . 

W szczególności, oprócz zadań określonych w Regulaminie Zarządu, Statucie lub przepisach prawa do zadań Zarządu naleŜy: 

1. zwoływanie Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w ciągu sześciu miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego, 

2. zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy z własnej inicjatywy w sposób zgodny z przepisami kodeksu 

spółek handlowych, 

3. zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy na wniosek  akcjonariusza lub  akcjonariuszy 

przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą  kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, 

4. niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd lub na 

zlecenie Zarządu wykaŜe stratę przewyŜszającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału 

zakładowego, celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki, 

5. ustanawianie, udzielanie i odwoływanie prokury,  

6. sporządzanie bądź zlecanie sporządzania sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych Spółki, 

7. składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Radzie Nadzorczej corocznego sprawozdania z działalności Spółki za rok 

ubiegły, 

8. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy i Radzie Nadzorczej wniosków co do podziału zysku i pokrycia strat, 

9. przygotowywanie bądź zlecanie przygotowania wieloletnich programów rozwoju Spółki,  

10. sporządzanie na Ŝądanie Rady Nadzorczej sprawozdań i udzielanie jej wyjaśnień, 

11. dostarczanie Radzie Nadzorczej Spółki zweryfikowanych rocznych sprawozdań finansowych Spółki, wraz z opinią i raportem 

biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz raportem z badania umów zawartych przez Spółkę z podmiotami 

powiązanymi – w ciągu 150 (stu pięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego; a raporty kwartalne w ciągu 30 dni od 

zakończenia danego kwartału. Raporty okresowe powinny zawierać sprawozdanie zarządu wraz z informacją o realizacji danych 

finansowych w porównaniu do biznes planu, a takŜe zawierać aktualizację biznes planu, o ile wystąpią większych odchyleń od 

przyjętych załoŜeń,  
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12. sporządzenie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki i strategicznych planów gospodarczych Spółki oraz 

przedkładanie rocznych planów finansowych nie później niŜ  do 15 listopada roku poprzedzającego okres prognozy; plan 

finansowy powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za 

poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z załoŜeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów 

pienięŜnych (wpływy i wydatki) na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan 

wydatków Spółki innych niŜ zwykłe koszty prowadzenia działalności.  

 

Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Walnego Zgromadzenia w przypadku zamiaru podjęcia czynności w zakresie: a) 

połączenia Spółki, b) przekształcenia Spółki, c) likwidacji Spółki, d) emisji obligacji, e) roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej 

przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, f) zbycia i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz 

ustanowienie na nim prawa uŜytkowania, g) zbycie nieruchomości Spółki, h) innych działań, do których podjęcia obowiązujące 

przepisy lub Statut Spółki wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie czynności wskazanych w § 14 Statutu Spółki. 

 

Zarząd jest zobowiązany do realizacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą rocznych i okresowych planów finansowych Spółki 

(budŜet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki. 

 

Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy równej 

ilości głosów oddanych decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu K2 Internet S.A.  

 

Janusz śebrowski 

 

Prezes Zarządu   

imię i nazwisko  stanowisko/funkcja  podpis  

 

Tomasz Tomczyk 

 

Wiceprezes Zarządu    

imię i nazwisko  stanowisko/funkcja  podpis  

 

Tymoteusz Chmielewski 

 

Wiceprezes Zarządu     

imię i nazwisko  stanowisko/funkcja  podpis  

 

Warszawa, dnia 18 marca 2011 r. 


