
Tomasz Muchalski 

Życiorys zawodowy 

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od początku działalności zawodowej związany z 

rynkiem kapitałowym, początkowo jako dziennikarz Parkietu, następnie założył agencję 

PR/IR specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem podmiotów działających w branży gier. Z Bloober Team związany od 2014 

roku.  

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 

ma istotne znaczenie dla emitenta, 

Pan Tomasz Muchalski nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

3. 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, 

nazwa spółki: Creepy Jar Spółka akcyjna. 

funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej (do chwili obecnej) 

nazwa spółki: 7levels spółka akcyjna 

funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej (do chwili obecnej) 

nazwa spółki: Tower Investments spółka akcyjna 

funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej (do chwili obecnej) 

nazwa spółki: Strict Minds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

funkcja/ wspólnik: wspólnik, prezes zarządu (do chwili obecnej) 

nazwa spółki: Everest Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

funkcja/ wspólnik: wspólnik, prezes zarządu (do chwili obecnej) 

nazwa spółki: Vivid Games spółka akcyjna 

funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej(do chwili obecnej) 

nazwa spółki: Vivid Games spółka akcyjna spółka komandytowo akcyjna 

funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej(do chwili obecnej) 

4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 

za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat 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, 

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Muchalski nie został skazany za przestępstwo 

oszustwa. 



W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Muchalski nie otrzymał sądowego zakazu 

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego. 

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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, 

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub 

likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Muchalski pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

6. Informacje, 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 Tomasz Muchalski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej.  

Pan Tomasz Muchalski zasiada w organach nadzoru następujących spółek działających w 

branży gier wideo: 

Creepy Jar Spółka akcyjna, 7levels spółka akcyjna, Vivid Games spółka akcyjna, Vivid 

Games spółka akcyjna spółka komandytowo akcyjna. 

 

Jednak z uwagi na fakt, iż Emitent jako jedyny specjalizuje się w gatunku horror 

psychologiczny/ hidden horror, zasiadanie przez Pana Tomasza Muchalskiego w organach 

nadzoru podmiotów działających w tej samej co Emitent branży, nie będzie miało 

negatywnego wpływu na Emitenta 

7. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

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

Pan Tomasz Muchalski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na 

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

 


