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Krzysztof Kłysz 

 

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 

Krzysztof Kłysz 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej The Dust S.A. 

08.06.2027 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Krzysztof Kłysz w 2008 r. ukończył studia stacjonarne na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest również absolwentem dwóch kierunków podyplomowych na tej samej 

uczelni: Rachunkowość dla samodzielnych księgowych i menedżerów finansowych (we współpracy z PwC) 

oraz Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (we współpracy z NBP). Posiada wydany przez Giełdę Papie-

rów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 22/2014. 

Od 2013 r. w strukturach Erato Energy S.A. (dawniej Tech Invest Group ASI S.A.). Jest to spółka notowana 

na NewConnect, która do 1 lutego 2022 r. prowadziła działalność inwestycyjną, a od 2 lutego 2022 r., czyli 

od połączenia ze spółką w 100% zależną, Erato Energy Sp. z o.o., prowadzi działalność polegającą na sprze-

daży i montażu instalacji fotowoltaicznych, a także pomp ciepła i magazynów energii (jako kontynuacja roz-

winiętej już działalności Erato Energy Sp. z o.o.). Działalność inwestycyjna została natomiast przeniesiona 

do spółki w 100% zależnej TIG ASI Sp. z o.o. 

Krzysztof Kłysz jest Wiceprezesem Zarządu Erato Energy S.A., Prezesem Zarządu TIG ASI Sp. z o.o. oraz Pre-

zesem Zarządu T&T Consulting Sp. z o.o. (Autoryzowany Doradca GPW). 

W latach 2008-2013 pracował w notowanej na NewConnect spółce budowlanej, w której był odpowiedzialny 

za relacje inwestorskie (jej obecność na rynku kapitałowym), pozyskiwanie robót budowlanych zgodnie z Pra-

wem zamówień publicznych, a także brał udział w budżetowaniu i kontrolingu. 

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

tenta 

Krzysztof Kłysz jest Prezesem Zarządu TIG ASI Sp. z o.o. 30 marca 2022 r. spółka ta podpisała umowy inwe-

stycyjne z dwiema spółkami zależnymi od The Dust S.A.: 4Knights S.A. i Game Island S.A., zgodnie z którymi 

łączna inwestycja TIG ASI Sp. z o.o. wynosi 1.071.750,00 zł (wkład pieniężny), w tym: 

▪ 771.750,00 zł w 4Knights S.A. – w zamian obejmując akcje stanowiące 15,00% w jej kapitale zakładowym, 

▪ 300.000,00 zł w Game Island S.A. – w zamian obejmując akcje stanowiące 2,29% w jej kapitale zakłado-

wym. 

Krzysztof Kłysz jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4Knights S.A. 

Poza tym Krzysztof Kłysz jest Prezesem Zarządu T&T Consulting Sp. z o.o. – jest to podmiot wykonujący 

na rzecz The Dust S.A. zadania Autoryzowanego Doradcy GPW. 
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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 

▪ Erato Energy S.A. (wcześniej Tech Invest Group ASI S.A.) – Wiceprezes Zarządu – od 2020 r. nadal 

▪ TIG ASI Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – od 2021 r. nadal 

▪ T&T Consulting Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – od 2020 r. nadal 

▪ The Dust S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej I kadencji – od 2017 r. do 8 czerwca 2022 r. 

▪ 4Knights S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – od 2021 r. nadal 

▪ T-Bull S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej – od 2017 r. nadal 

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 za-

rządzających 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 

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 

Krzysztof Kłysz jest członkiem Rady Nadzorczej 4Knights S.A. i T-Bull S.A. Obie z nich, tak jak The Dust S.A., 

prowadzą działalności na rynku gamedev (produkcja gier elektronicznych), dlatego z ostrożności podlegają 

niniejszemu wykazowi. Rynek ten jest jednak duży, globalny i można na nim realizować różne strategie roz-

woju, dlatego żadnego z tych podmiotów nie uznaje się automatycznie za bezpośrednią konkurencję, której 

działalność miałaby negatywne skutki na pozostałe spółki. Ponadto rozwój 4Knights S.A. leży w interesie 

The Dust S.A., ponieważ spółki te należą do jednej grupy kapitałowej (The Dust S.A. jest założycielem i głów-

nym akcjonariuszem 4Knights S.A.). 

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 


