
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 

 

Pan Michał Szymerski – Wiceprezes Zarządu. Termin upływu kadencji 01 kwietnia 2024r. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
 
W przeszłości współtworzył on markę Spokko jako jeden z członków jej pierwotnego 3-osobowego zespołu. 
W tym czasie studio dynamicznie rozwijało swoje przychody i zyski (do poziomu kilku milionów PLN rocznie 
od 2012 roku). Charakter działania studia i otwartość na nowe rozwiązania pozwoliły w pełni wykorzystać 
możliwości jakie dało otwarcie Apple AppStore na mikrotransakcje, a w dalszych latach na gry tworzone w 
modelu free-to-play i dodatkowe przychody z reklam. Jednocześnie studio rozwijało gry reklamowe dla 
zagranicznych klientów, takich jak Dare Digital. Poza byciem głównym programistą gameplayu i współpracą 
w zakresie designu, zajmował się nawiązywaniem kontaktu z zagranicznymi partnerami, takimi jak 
FreeAppA-Day czy Noodlecake (pierwotnie jak firmie tworzącej porty na Androida, a później została 
globalnym wydawcą gier Spokko). Największym sukcesem marki były gry Zombie Road Trip i Zombie Road 
Trip Trials, które zostały pobrane ponad 30 milionów razy, oraz seria Tiki Totems (Tiki Totems 1, Tiki Totems 
2, Tiki Lavalanche), które również pobrano miliony razy. Obecnie firma Spokko wchodzi w skład grupy CD 
Projekt SA. 
 
W trakcie swojej kariery zawodowej zdobył wiedzę menadżerską i biznesową, nabył umiejętności w 
zakresie zarządzania projektami, ich realizacji, w tym wdrażaniu innowacji 
 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 
 
Nie dotyczy. 
 
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 

 
BIOCONCEPT Sp. Z o.o. – Wspólnik i członek zarządu, do dziś 
TWINSMED Sp. Z o.o. - Wspólnik i członek zarządu, do dziś 
INTERMARUM Sp. Z o.o. - Wspólnik, do dziś 
 
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 ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 
Pan Michał Szymerski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
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) Informację, 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 

 
Pan Michał Szymerski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

Pan Michał Szymerski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


