
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 

Krzysztof Kostowski – członek rady nadzorczej powołany na pięć lat do dnia 11.7.2027 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

wykształcenie średnie 

 

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

istotne znaczenie dla emitenta 

PlayWay SA – prezes zarządu :  produkcja i sprzedaż gier komputerowych 

 

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 

 

Nadzór - Rada nadzorcza od 2021-02-02 

GAMES INCUBATOR SPÓŁKA AKCYJNA KRS: 880636 REGON: 381919920 

Nadzór - Rada nadzorcza od 2019-04-04 

CREATIVEFORGE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA KRS: 406581 REGON: 145937349 

Nadzór - Rada nadzorcza od 2018-10-05 

RAGGED GAMES SPÓŁKA AKCYJNA KRS: 751089 REGON: 380600748 

Nadzór - Rada nadzorcza od 2018-09-21 

STEREO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA KRS: 749997 REGON: 381362535 

Nadzór - Rada nadzorcza od 2018-04-27 

ULTIMATE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA KRS: 676117 REGON: 363587998 

Prokura - od 2017-03-14 

BLACK MIRROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROKURA SAMOISTNA KRS: 

635471 REGON: 365423545 

Własność - od 2017-03-14 

BLACK MIRROR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 635471 REGON: 365423545 

Udział: 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 

Udział procentowy: 48.08 % 

Udział całościowy: NIE 

Reprezentacja - Zarząd jako Prezes zarządu od 2011-06-17 

PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA KRS: 389477 REGON: 142985260 

Reprezentacja - Zarząd jako Członek zarządu od 2002-12-20 

"PLAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 144621 REGON: 015279111 

Własność - od 2002-12-20 

"PLAY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 144621 REGON: 015279111 

Udział: 60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI 

TYSIĘCY) ZŁOTYCH 

Udział procentowy: 50 % 



Udział całościowy: NIE 

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 była skazana 

 

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 

nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

 

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 

 

 

 

 
11.7.2022 

……………………………………… 
(podpis) 


