
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
ICE CODE GAMES S. A.  

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

na jaką dana osoba została powołana, 
Kamila Dulska - Maksara Członek Rady Nadzorczej  
powołany: 23 czerwca 2022 r. na bieżącą kadencję 
 

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Prawnik, wieloletnim doświadczeniem zawodowym, od ponad 5 lat świadcząca usługi doradztwa prawnego i 
biznesowego, różnym podmiotom z branży gamedev - od początkujących developerów i indyków, poprzez małe 
i średnie studia deweloperskie, na wydawcach kończąc. Wyspecjalizowana w problematyce praw autorskich 
oraz w prawie handlowym ze szczególnym naciskiem na corporate governance i relacje inwestorskie. Prelegent 
licznych konferencji branżowych zarówno polskich jak i międzynarodowych. 
W ramach świadczonych usług oferuje: 
− wsparcie w zakresie powoływania, organizacji i prowadzenia spółek prawa handlowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących w branży tzw. gamedev; 
− pełna obsługa prawna w zakresie obowiązującym spółki kapitałowe w tym publiczne; 
− pełna obsługa korporacyjna i relacji inwestorskich (w tym relacji z KDPW S.A., NewConnect oraz 

Komisją Nadzoru Finansowego); 
− przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa własności intelektualnej, cywilnego 

i handlowego; 
− negocjowanie warunków umów; 
− bieżąca obsługa prawna podmiotów z branży game-dev; 
− doradztwo w zakresie rozwoju biznesu w tym pozyskiwania finansowania podmiotów z branży game-

dev. 
 

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 

od lutego 2021 – obecnie: Artificer Games Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej 
od czerwca 2021 – obecnie: Games Operators S.A., członek Rady Nadzorczej 
od października 2020 – obecnie: akcjonariusz Far From Home S.A. 
od lutego 2022 – obecnie: akcjonariusz CI Games S.A. 

 
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 

od lutego 2021 – obecnie: Artificer Games Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej 



od czerwca 2021 – obecnie: Games Operators S.A., członek Rady Nadzorczej 
od października 2020 – obecnie: akcjonariusz Far From Home S.A. 
od lutego 2022 – obecnie: akcjonariusz CI Games S.A. 

 
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. 

 


