
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Łukasz Zabłocki – członek Rady Nadzorczej,  kadencja do 11.07.2027 r. 
 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 
2020 – obecnie – MobilWay, SA – Prezes Zarządu 
2020 – obecnie – CreativeForge Games SA – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obenie – Demolish Games SA – Członek Rady Nadzorczej   
2019-obecnie – MDDP, Zespół Corporate Finance  
2015-2019 – Deloitte Polska – Menedżer / Starszy Menedżer w dziale audytu 
2009-2015 – PwC Polska – Konsultant / Starszy Konsultant / Młodszy Menedżer w dziale audytu   
2008-2009 – Bank DnB Nord, Doradca klienta 
 
Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na 
kierunku finanse i bankowość – 2002-2007  
 
Ekspert w zakresie polskich standardów rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Uczestniczył oraz prowadził przeglądy i badania sprawozdań 
finansowych oraz pakietów grupowych. Prowadzi finansowe przeglądy due diligence dla potrzeb fuzji i 
przejęć, doradza w zakresie skomplikowanych zagadnień w zakresie rachunkowości oraz systemów 
kontroli we wewnętrznej w spółkach. 
 
Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Jest na etapie finalizacji kwalifikacji ACCA.  
 
Ekspozycja sektorowa: gaming, e-commerce, IT, nieruchomości, media i rozrywka, telekomunikacja, 
rolnictwo, motoryzacja, przemysł kolejowy, przemysł paliwowy, turystyka, przemysł wydawniczy, start-
upy, firmy produkcyjne, handel   
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 
 
2020 – obecnie – MobilWay, SA – Prezes Zarządu, Wspólnik 
2020 – obecnie – CreativeForge Games SA – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie – Demolish Games SA – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie - Trigger Labs Sp. z o.o – Wspólnik 
2021 – obecnie – Sim Farm S.A. – Wspólnik 
2022 – obecnie – SimRAil S.A. - Wspólnik 
 

d) 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 
 
2020 – obecnie – MobilWay, SA – Prezes Zarządu, Wspólnik 
2020 – obecnie – CreativeForge Games SA – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie – Demolish Games SA – Członek Rady Nadzorczej 
2020 – obecnie - Trigger Labs Sp. z o.o – Wspólnik 
2020 – maj 2021 – Pixels Interactive Sp. z o.o. – Wspólnik  
2021 – obecnie – Sim Farm S.A. – Wspólnik 
2022 – obecnie – SimRAil S.A. - Wspólnik 
 

e) 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 
 

f) 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 
 
 

g) 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, 
 
Poza podmotami wskazanymi w punkcie (d) - BRAK 
 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
NIE 
 


