
 
Załącznik do raportu bieżącego EBI nr 17/2018 Cherrypick Games S.A.  
z dnia 13 listopada 2018 r.  
 
Informacje dotyczące Pana Artura Winiarskiego  
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Artur Winiarski - Członek Rady Nadzorczej Cherrypick Games S.A.  
 
Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Cherrypick Games S.A. za 2021 rok. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Kwalifikacje:  
 
Uprawnienia biegłego rewidenta nr upr. 11697, 2009 r. 
Studia podyplomowe na Akademia im. Leona Koźmińskiego Studia z zakresu 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 2008-2009; 
Studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania, 1993-1998; 
 
Doświadczenie zawodowe:  
 
Działalność gospodarcza od 2013 roku. Usługi doradcze dla przedsiębiorstw w zakresie 
zarządzania, rachunkowości oraz prawa podatkowego. 
Premium Food Restaurants S.A.  Warszawa 
Dyrektor Finansowy Członek Zarządu; lata 2011- 2013; 
PFR Consulting Sp. z o.o. Warszawa 
Prezes Zarządu; lata 2011- 2013; 
ATS Sp. z o.o.  Warszawa 
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu; lata 2009- 2013; 
CI Games S.A. (poprzednio City Interactive S.A.)  Warszawa 
Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu; lata 2009-2011; 
MEGA S.A.  Gdynia: Księgowy, Zastępca Gł. Księgowego, Gł. Księgowy, Członek Zarządu, 
Dyrektor Finansowy; lata 1998- 2009. 
 
Doświadczenie w zakresie sprawozdawczości finansowej spółek zgodnej z krajowymi oraz 
międzynarodowymi standardami rachunkowości. Odpowiedzialny za raporty jednostkowe 
oraz skonsolidowane notowanej na GPW w Warszawie spółki z branży gier wideo w okresie 
od 2009-2013. 
Praktyczna znajomość prawa podatkowego również w zakresie rozliczeń międzynarodowych. 
Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami spółek.  
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność 
ta ma istotne znaczenie dla emitenta 



 
Działalność wykonywana poza emitentem nie ma istotnego znaczenia dla emitenta. 
 
d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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 
 
W ciągu ostatnich trzech lat nie pełnił funkcji w organach zarządczych ani nadzorczych, nie był 
też wspólnikiem spółki prawa handlowego ani cywilnej. 
 
e) 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 
 
Artur Winiarski nie był karany za jakiekolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie 
otrzymał też sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego. 
 
f) 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 
 
W okresie ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach. 
Do lutego 2013 roku Artur Winiarski pełnił funkcję członka Zarządu spółki PFR Consulting Sp. 
z o.o. W dniu 25 kwietnia 2013 roku miało miejsce otwarcie likwidacji tej spółki, a 30 czerwca 
2015 roku - zakończenie postepowania likwidacyjnego. W dniu 8 stycznia 2016 roku spółkę 
PFR Consulting Sp. z o.o. wykreślono z KRS.  Przyczyna wykreślenia - rozwiązanie spółki.  
 
g) 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 
 
Artur Winiarski  nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 
prawnej. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym 
 
Artur Winiarski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 


