FORMULARZ DLA NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Bartosz Graś – Członek Rady Nadzorczej; termin upływu kadencji – 7 sierpnia 2022 r.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie:
Wyższe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2003 r.
Aplikacja adwokacka 2009 r.
Doświadczenie zawodowe:
Założyciel i partner kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. oraz międzynarodowej sieci
prawnej Cathay Associates posiadającej 80 biur na świecie. Związany z działalnością
charytatywną - założyciel Europejskiej Fundacja Pomocy Prawnej, fundacji Stop Hejterom,
fundacji Stop Endometriozie, związany z fundacją Artyści przeciw Nienawiści. Obecnie pełni
funkcję wiceprezesa Sądu Polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych
Technologii.
Od 1994 r. związany z branżą gamingową i nowymi technologiami. Od wielu lat związany
jest z grupą Playway. Współzałożyciel spółki PWay Sp. z o.o. i współtwórca tokenu PWay,
współzałożyciel Games Incubator S.A., zaangażowany w rozwój szkoły Playway,
udziałowiec, akcjonariusz w kilkunastu spółkach z grupy Playway.
Doradza w procesach M&A, z obszaru prawa spółek handlowych i dziedzin pochodnych. W
szczególności koncentruje się na procesach restrukturyzacyjnych, zmian własnościowych,
przejęć i fuzji. Wiedzą zdobytą głównie podczas obsługi znaczących podmiotów
gospodarczych, dzieli się prowadząc szkolenia. Jest autorem licznych artykułów oraz często
występuje w programach telewizyjnych i radiowych w roli konsultanta.
2021 r. – Playway S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2020 r. – Nowe Technologie Informatyczne Sp. z o.o. – współwłaściciel,
2018 r. – Games Incubator S.A. – współzałożyciel, aktywnie zaangażowany we
współtworzenie i rozwój gier, autor koncepcji gry Car Detailing Simulator i innych,
zaangażowany we wspieranie i rozwój gier,
2017 r. – PWay Sp. z o.o. – wspólnik międzynarodowej platformy Need for a Game Idea,
wykorzystującej technologię Blockchain,
2014 r. – Cathay Associates – wspólnik międzynarodowej kancelarii prawnej, posiadającej 80
biur na świecie,

2013 r. – GK Capital S.A. - współzałożyciel biura rachunkowego,
2012 r. – Graś i Wspólnicy sp. k. – współzałożyciel i partner kancelarii prawnej,
odpowiedzialny za dział M&A oraz dział Nowych Technologii,
2004 r. – Anwim S.A. (stacje paliw Moya) – założyciel działu prawnego, w dalszym ciągu
wspierający prawnie zespół.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność
ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Bartosz Graś nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.

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
nadal -

Playway S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

nadal -

Nowe Technologie Informatyczne sp.z o.o., wspólnik

nadal -

Delphine Group S.A. – akcjonariusz, członek Rady Nadzorczej

nadal -

PWAY sp.z o.o. – wspólnik,

nadal -

Games Incubator S.A. – wspólnik,

nadal -

GK Capital S.A. – akcjonariusz,

nadal -

Manydev Studio Spółka Europejska – akcjonariusz

nadal -

Graś i Wspólnicy sp. k. – wspólnik,

nadal -

Play2Chill S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

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
Brak

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
Brak
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
Brak
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 figuruje

Bartosz Gras

Elektronicznie podpisany
przez Bartosz Gras
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