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Jakub Kubiesa 

 

The Dust S.A. 

Wyspa Słodowa 7 

50-226 Wrocław 

(„Emitent”) 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ THE DUST S.A. 

W ZWIĄZKU Z POWOŁANIEM DO PEŁNIENIA FUNKCJI W TYM ORGANIE W DNIU 08.06.2022 R. 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu ka-

dencji, na jaką dana osoba została powołana 

Jakub Kubiesa 

Przewodniczący Rady Nadzorczej The Dust S.A. 

08.06.2027 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Radca Prawny, absolwent studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-

cławskiego, nauczyciel akademicki, obecnie wykonujący zawód radcy prawnego w ramach prowadzonej 

przez niego kancelarii. 

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych (spółek kapitałowych), w tym również 

tych notowanych na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spe-

cjalizuje się także w ochronie danych osobowych i prawie nowych technologii. 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emi-

tenta 

Pan Jakub Kubiesa prowadzi kancelarię prawną, co może mieć istotne znaczenie w przypadku jego współ-

pracy z Emitentem w zakresie obsługi prawnej. 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 

dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem 

▪ The Dust S.A. – Członek Rady Nadzorczej I kadencji – od listopada 2019 r. do 8 czerwca 2022 r. (w tym 

od czerwca 2020 r. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

▪ Me & My Friends S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal  

▪ Two Horizons S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal  

▪ Game Island S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal  

▪ 4Knights S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Przewodniczący Rady Nadzorczej – nadal  

▪ ODO Portal sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – wspólnik – obecnie nieposiadający jakichkolwiek udzia-

łów w kapitale zakładowym spółki 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyro-

kiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa okre-

ślone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towa-

rowych, 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 zarzą-

dzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

nie 
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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 

nie dotyczy 

g) informacja, 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 

Jakub Kubiesa jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych Two Horizons S.A., Game Island S.A. i 4Knights S.A. 

Wszystkie te trzy spółki, tak jak The Dust S.A., prowadzą działalności na rynku gamedev (produkcja gier elek-

tronicznych), dlatego z ostrożności podlegają niniejszemu wykazowi. Rynek ten jest jednak duży, globalny 

i można na nim realizować różne strategie rozwoju, dlatego żadnego z tych podmiotów nie uznaje się auto-

matycznie za bezpośrednią konkurencję, której działalność miałaby negatywne skutki na pozostałe spółki. 

Ponadto ich rozwój leży w interesie The Dust S.A., ponieważ wszystkie należą do jednej grupy kapitałowej 

(The Dust S.A. jest założycielem i głównym akcjonariuszem wskazanych trzech spółek). 

h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

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

nie 


