
FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA 
 

 

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

termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Marek Parzyński – Członek Rady Nadzorczej; termin upływu kadencji – 11 lipca 2027 r. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 

Wykształcenie: 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, ukończył z tytułem magistra 2 kierunki: Finanse  

i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego  

i Finansowego Przedsiębiorstw (SGH).  

 

Doświadczenie zawodowe: 

Od wielu lat związany z Grupą Playway S.A. Prezes i założyciel Games Incubator S.A. 

Akcjonariusz i członek kilkunastu rad nadzorczych w spółkach z Grupy Playway. 

Współtworzy szkołę programowania Playway oraz współorganizował game jamy. Wspólnik 

w kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy. Współwłaściciel biura rachunkowego GK Capital S.A. 

Jeden z pierwszych w Polsce promotorów technologii blockchain. Współtwórca Izby 

Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii. Członek Grupy Roboczej ds. Rejestrów 

Rozproszonych i Blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji.  

Właściciel BC FUND Marek Parzyński. 

W latach 2007 – 2018 współtwórca sieci stacji paliw Moya. 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

 

Marek Parzyński 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 -  Ultimate Games S.A. - przewodniczący Rady Nadzorczej; 

nadal -  Simrail S.A. - przewodniczący Rady Nadzorczej; 

nadal -  Mobilway S.A. przewodniczący Rady Nadzorczej; 

nadal -  Dreamway Games S.A. - przewodniczący Rady Nadzorczej; 

nadal -  RL9Sport Games S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  Cyberdevs S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  Gameboom VR S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  Simfarm S.A. – członek Rady Nadzorczej; 



nadal -  Degenerals S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  Septarian Games S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  Rockgame S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  Creative Forge Games S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  Frozen Way S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  Delphine Group S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  PWAY sp.z o.o. – wspólnik, do 2021.04 - Prezes Zarządu 

nadal -  Games Incubator S.A. – wspólnik, Prezes Zarządu; 

nadal -  Concept Lab Sp.z o.o. – wspólnik; 

nadal -  Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna; Współwłaściciel, Założyciel Działu  

Nowych Technologii; 

nadal -  BC&Law Ltd. - dyrektor; 

nadal -  Nowe Technologie Informatyczne sp. z o.o. – wspólnik; 

nadal -  GK Capital S.A. – akcjonariusz, członek Rady Nadzorczej; 

nadal -  Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii - współtwórca, Członek 

Zarządu; 

nadal -  Manydev Studio Spółka Europejska – akcjonariusz; 

do 01.2022 Soro Games S.A. - członek Rady Nadzorczej 

do 12.2021 Baked Games S.A. - członek Rady Nadzorczej 

do 02.2021 Game Planet S.A. - członek Rady Nadzorczej 

do 08.2021 Game Crafters Studio S.A. - członek Rady Nadzorczej 

do 05.2021  Ancient Games S.A. - członek Rady Nadzorczej; 

do 02.2021 Silk Road S.A. - członek Rady Nadzorczej 

do 01.2021  Gaming Factory S.A. - członek 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 

 

W okresie ostatnich pięciu lat Marek Parzyński nie został skazany 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 nie orzeczono 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych  

w spółkach prawa handlowego. 

 

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 

 



W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu 

komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Marek Parzyński 

pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

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 

 

Marek Parzyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku  

do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 

osobowej oraz członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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

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

Sądowym 

 

Marek Parzyński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym  

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

 

 

 

……………………………………… 

(podpis) 
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