
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 

na jaką dana osoba została powołana 

Pan Mateusz Wcześniak; 

Zajmowane Stanowisko : Członek Rady Nadzorczej IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 

Inne funkcje pełnione w ramach Spółki : Brak 

Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata; 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Członek zarządów oraz organów nadzoru w spółkach kapitałowych działających m.in. w obszarze 

produkcji gier komputerowych i nowych technologii. 

Uczestnik licznych konferencji naukowych, prelegent na konferencjach branżowych poświęconych 

tematyce gier komputerowych i nowym technologiom, prowadzący szkolenia w zakresie budowania 

wieloletnich strategii finansowania spółek oraz w zakresie opracowywania modelu rozwoju 

podmiotów z branży nowych technologii ze wsparciem ze strony instytucji finansowych w Polsce.  

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uczestniczył w 

licznych specjalistycznych kursach z zakresu rynku kapitałowego, działalności instytucji finansowych 

w Polsce oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w 

spółkach działających w branży nowych technologii.  

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla Emitenta 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla 

emitenta. 

 

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 

osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

o Road Studio S.A.- Członek Rady Nadzorczej (nadal pełni funkcję), 

o Fundacja Walki Z Wykluczeniem Finansowym I Pomocy Dłużnikom Od Nowa- Członek 

Rady Fundacji (nadal pełni funkcję), 

o Pixel Crow Sp. z o.o.- Prezes Zarządu (nadal pełni funkcję), 

o Wądołowski i Wspólnicy sp. k.- Komandytariusz (do chwili obecnej), 

o Movie Games S.A.- Prezes Zarządu (do chwili obecnej), 

o Fundusz Stabilnego Rozwoju Sp. z o.o.– Wspólnik (do chwili obecnej), 

o Fundacja Walki Z Wykluczeniem Finansowym I Pomocy Dłużnikom Od Nowa- Członek Rady 

Fundacji (nadal pełni funkcję), 

o Polyslash S.A.- Członek Rady Nadzorczej, (nadal pełni funkcję), 

o True Games S.A.- Członek Rady Nadzorczej, (nadal pełni funkcję), 

o Drago Entertainment Sp. z o.o.- Członek Rady Nadzorczej (nie pełni funkcji), 

 

 

 

 



 

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo 

za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

nie dotyczy 

 

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

nie dotyczy 

 

7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  

nie dotyczy 

 

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

nie dotyczy 

 


