
Życiorys zawodowy osoby powołanej do Rady Nadzorczej  

Atomic Jelly S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia 

wspólników z dnia 30 września 2019 roku 

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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 

• Tomasz Stefan Stajszczak – brak pełnionych innych funkcji w ramach emitenta 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Wspólna kadencja upływa z dniem: 9 grudnia 2024 roku. 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

• Wykształcenie – doktor nauk humanistycznych, Wydział Neofilologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, rozprawa doktorska pt. „Skopos Theory in Translation: Storytelling and Play 

as Key Functions in Computer-Game Language Assets”; 

• Niezależny tłumacz języka angielskiego od 2011 roku – praca z szerokim zakresem tekstów: 

korespondencji, umów, prezentacji, programów i gier komputerowych; 

• Nauczyciel akademicki w latach 2012-2016 – koordynacja, opracowywanie i prowadzenie zajęć 

z tematyki praktycznego zastosowania umiejętności posługiwania się językiem angielskim i 

technologiami informacyjnymi w środowisku akademickim; 

• Copywriter w języku polskim i angielskim m.in. dla PlayWay S.A. od 2018 roku – projekty 

związane z grami i przedsięwzięciami spółki, opisy gier; 

• Developer Relations Manager w CreativeForge Games S.A. od 01/2020 – przygotowywanie 

produkcji wydawniczych CreativeForge Games, zarządzanie projektami oraz bazami danych 

dot. marketingu oraz komunikacja ze współpracownikami firmy w zakresie produkcji i 

wydawania gier komputerowych. 

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, 

• G11 S.A. – obecny Członek Organu Nadzoru od 21 maja 2021 r. 

• Grande Games S.A. – obecny Członek Organu Nadzoru od 22 marca 2021 r. 

• ManyDev Studio S.E. – obecny Członek Organu Nadzoru od 12.07.2021 r. 

• NPC Games S.A. – obecny Członek Organu Nadzoru od 19 marca 2021 r. 

• Ritual Interactive S.A. – obecny Prezes Zarządu od 11 września 2020 r. 

• Shift Games S.A. – obecny Członek Organu Nadzoru od 2 lutego 2021 r. 

• Sonka S.A. – obecny Członek Organu Nadzoru od 22 czerwca 2021 r. 



• Ultimate Games Marketing S.A. – obecny Członek Organu Nadzoru od 19 lutego 2021 r. 

• Ultimate Games Mobile S.A. – obecny Członek Organu Nadzoru od 14 maja 2021 r. 

 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: 

• 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) 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: 

• Nie dotyczy 

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

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

• Nie dotyczy 

 

Oświadczam równocześnie, że: 

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych; 

- nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.; 

- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h. 

- nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55 Ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz.1186, ze zm.) 

- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w 

Spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu 

spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

 

 

 

Tomasz Stajszczak 
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