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Radosław Łapczyński 

 

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 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Radosław Łapczyński 

Członek Rady Nadzorczej The Dust S.A. 

08.06.2027 r. 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu. 

Doświadczony przedsiębiorca. Współzałożyciel, jeden z głównych akcjonariuszy i przewodniczący 

rady nadzorczej T-Bull S.A. – notowanego na GPW producenta gier mobilnych. Współzałożyciel, jeden 

z głównych akcjonariuszy SatRev S.A. – pierwszej polskiej firmy z branży kosmicznej oferującej 

całościowe rozwiązania satelitarne.  

Współautor zgłoszeń patentowych z pogranicza nauk chemicznych i fizycznych. Od wielu lat zajmuje 

się doradztwem technicznym i biznesowym.  
 

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

Emitenta 

Radosław Łapczyński jest przewodniczącym Rady Nadzorczej T-Bull SA - jednego z akcjonariuszy the Dust SA.  

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 – 10.04.2017 r. do 8 czerwca 2022 r.; 

● T-Bull S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

● Innovo sp. z o.o. - udziałowiec; 

● Silesian Catalysts sp. z o.o. -  udziałowiec i prezes zarządu;  

● Sigmatik sp. z o.o. - udziałowiec i prezes zarządu; 

● Gas Consulting Łapczyński & Niklewicz sp.j. - wspólnik; 

● Aloster sp.  z o.o. - udziałowiec; 

● Aloster sp. z o.o. S.k. - wspólnik; 

● Bright Fund sp. z o.o. - udziałowiec; 

● Agro Energy Wołów sp. z o.o. - udziałowiec; 

● SatRev SA - wiceprezes zarządu - nie pełni już funkcji; 

● Satrevolution Global SA - wiceprezes zarządu. 

e) 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 
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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 

Radosław Łapczyński jest przewodniczącym Rady Nadzorczej T-Bull S.A. Spółka ta tak jak The Dust S.A., 

prowadzi działalność na rynku gamedev (produkcja gier elektronicznych), dlatego z ostrożności podlega 

niniejszemu wykazowi. Rynek ten jest globalny, podzielony na różne segmenty i używane technologie, 

dlatego działalność T-Bull SA nie jest bezpośrednią konkurencją, której działalność miałaby negatywne skutki 

na The Dust 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 


