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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 

 

Pan David Jaffe; 
Zajmowane Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Movie Games S.A. 
Inne funkcje pełnione w ramach Spółki: Brak 

Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat; 

 
 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia 

zawodowego 

Twórca gier, posiadający ponad 20-letnie 

doświadczenie w branży gier video, głównie jako 
projektant gier, pisarz, reżyser gier i dyrektor 

kreatywny. Zdobywca nagród BAFTA i AIAS.  
 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej 

przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta: 

 

Praca jako game developer dotyczyła w znacznej 
części tworzenia kreatywnych aspektów gier, tj. 

rozgrywki, postaci, fabuły, brandungi/komercyjnej 

atrakcyjności tytułów. 
 

 

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: 

 
Założyciel i Prezes spółki zajmującej się tworzeniem 

gier pod firmą the Bartlet Jones Supernatural 
Detective Agency w latach 2013-2017.  

 

 

 

FORM FOR A MEMBER OF THE MANAGEMENT 

BOARD/SUPERVISORY BOARD OF THE ISSUER 
 

1) name, surname, position or functions held as 
the issuer and the expiration date of the term 

for which the person was appointed 
 

 

Mr. David Jaffe; 
Position held: Member of the Supervisory Board of 

Movie Games S.A. 
Other functions held within the Company: None. 

The joint term of office of the Supervisory Board is 5 

years. 
 

 
2) description of qualifications and professional 

experience 
 

Game developer with over 20 years of experience in 

the video game industry, primarily as a game designer, 
writer, game director and creative director. Winner of 

BAFTA and AIAS awards. 
 

 

3)  indication of the activity performed by the 
given person in addition the issuer, if this 

activity is significant for the issuer: 
 

 

Working as a game developer was largely related to 
developing the creative aspects of games, i.e.  the 

game play, the characters, the stories, the 
branding/commercial appeal of titles. 

 
 

 

4) indication of all commercial law companies 
in which, for at least the last three years, a 

given person was a member of the management 
or supervisory bodies or a partner, indicating 

whether a given person still serves in the bodies 

or is still a partner: 
 

 
 

 
Founder and President of a game development 

company callerd The Bartlet Jones Supernatural 

Detective Agency between 2013-2017.  
 

 
 



 

 

5) informacje na temat prawomocnych 

wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych 

w ostatnich pięciu latach sądowych 

zakazów działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego: 

Nie dotyczy 

 
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 

 
 

Nie dotyczy  
 

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 dotyczy  

 

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 dotyczy  

5) information on final judgments in the last 

five years, referred to in Article 18 § 2 of the 
Code of Commercial Companies or for the 

crimes specified in the Act on Trading, the Act 

on Public Offering or the Act of 26 October 2000 
on Commodity Exchanges, or for analogous 

crimes under foreign law, as well as information 
on court prohibitions received in the l ast five 

years to act as a member of managing or 
supervisory bodies in commercial companies: 

 

 
 

 
 

Does not concern 

 
 

6) details of all bankruptcies, restructurings, 
receiverships, or liquidations, during at least 

the last five years, of entities in which the 
person has served as a member of the 

management or supervisory body 

 
 

 
 

Does not concern 

 
7) information whether a given person 

conducts activities competitive to the business 
of the issuer, and whether the person is a 

partner in a competitive civil partnership or 

partnership, a member of the governing bodies 
in a company, or a member of the governing 

bodies in any other competitive legal entity 
 

 
Does not concern 

 

 
8) information whether a given person is 

entered in the register of insolvent debtors kept 
based on the Act of 20 August 1997 on the 

National Court Register 

 
 

 
 

Does not concern  

 

 

 


