
Szanowni Państwo, 

Bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasową współpracę. Znalezienie się w tym miejscu było zarówno 

dużym wyzwaniem, jak i wspaniałym doświadczeniem. Jestem dumny, że mogłem współtworzyć 

i reprezentować Duality, biorąc udział w tak istotnych zdarzeniach jak sukces Bam Anders, debiut na 

rynku NewConnect czy zawarcie umowy wydawniczej na grę Unholy. 

Cieszę się, że w całości wykonałem powierzoną mi misję I że wraz z resztą zespołu udało nam się 

stworzyć wyjątkową Spółkę, która ma solidne podstawy, stabilną sytuację finansową 

i ogromny potencjał rozwoju. Moja decyzja nie jest spontaniczna i była przeze mnie kilkukrotnie 

odkładana, jednakże nadszedł czas, w którym priorytetowo muszę zadbać 

o swoje sprawy prywatne i osobiste. 

Na swoje miejsce chciałbym zarekomendować Michała Szewemiaka, Członka Rady Nadzorczej. Jako 

Level Designer, potem Game Designer, a obecnie Game Director, Michał od początku współtworzył 

Duality, dając z siebie zawsze 100% i udowadniając swoją wartość. Był liderem największego obecnie 

sukcesu Duality, czyli Bam Finders i Game Designerem przyszłego sukcesu - Unholy. Uważam, że wraz 

z Tomaszem tworzą świetny duet, który jeszcze niejeden raz zaskoczy nas wszystkich sukcesem 

w postaci niezwykle grywalnej produkcji z piękną oprawą graficzną. Cieszę się również, że wczorajsze 

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o programie motywacyjnym i mam ogromną nadzieję, że Tomasz 

i Michał, wraz z wybranymi przez siebie kluczowymi członkami zespołu, będą jego beneficjentami 

w pełnym wymiarze. 

Jako akcjonariusz Duality uważam, że Spółka jest wciąż niedoceniona i stoją przed nią bardzo szerokie 

możliwości rozwoju, które z czasem przełożą się na znacznie wyższy kurs akcji. Wierzę w duży sukces 

Unholy, a także w to, że będzie ona zaledwie przystankiem na długiej drodze sukcesu Duality. Na dowód 

tego składam do Spółki zobowiązanie do niesprzedawania wszystkich posiadanych przeze mnie akcji 

(lockup) i z przyjemnością będę obserwował jej dalszy rozwój. 

Jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować za wspólne spędzone lata, a w szczególności Tomkowi 

za przejście tej drogi od początku; wszystkim członkom Rady Nadzorczej za wsparcie, akcjonariuszom 

- zarówno tym mniejszym, jak i większym, całemu zespołowi Duality i wszystkim, z którymi miałem 

przyjemność przez te lata współpracować. Pozostaję też do dyspozycji Zarządu, pełniąc funkcję 

doradczą. 

Z poważaniem 


