
imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana. 

 

Piotr Gnyp – członek Rady Nadzorczej 

 

1) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

 

Ekspert ds. nowych technologii i dziennikarz technologiczny z wieloletnim stażem. Swoją 

karierę zaczynał w latach 90. w grach fabularnych (RPG). Wówczas zajmował się głównie 

pisaniem scenariuszy, organizacją konwentów, był też jednym z redaktorów kultowego 

magazynu Magia i Miecz. Swoją przygodę z grami wideo zaczął jako pracownik legendarnego 

studia Metropolis.  Twórca i wieloletni redaktor naczelny pierwszego w Polsce profesjonalnego 

bloga o grach wideo Polygamia.pl. Wcześniej pracował jako Head of BizDev w wydawnictwie 

Walkabout Games, oraz jako Head of Research w studiu produkcji, postprodukcji i animacji 

Platige Image. Były Chief Content Officer jednego z globalnych gamingowych e-commerce'ów 

i szef marketingu jednego z polskich startupów. Aktualnie kieruje działem marketingu, 

działaniami bizdev i PR w Movie Games. Jest również pomysłodawcą i członkiem zarządu w 

Image Games.  

 

Wykształcenie: Politechnika Lubelska - inżynierskie zastosowanie informatyki 

 

 

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

istotne znaczenie dla Emitenta. 

 

Nie dotyczy. 

 

 

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. 

Pixel Crow Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 15.06.2022 r. - aktualnie 

Image Games S.A. – Członek Zarządu, 6.04.2021-aktualnie 

 

4) 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. 



 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie 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 oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie 

otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego. 

 

5) 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 pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

6) 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. 

 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 


