
28 czerwca 2022 roku 

 

FORMULARZ DLA CZŁONKA 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 Mikołaj Janiszewski powołany uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. 

z dnia 28.06.2022 r. 

Zajmowane Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej.   

Inne funkcje pełnione w ramach Spółki : Brak. 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. 

 

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Wykształcenie: Wyższe techniczne 

2005-2008 II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie 

2010-2014 Politechnika Poznańska 

Wydział Inżynierii Zarządzania 

Studia I stopnia na kierunku: Logistyka 

2016-2017 Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej 

na kierunku Informatyka i Ekonometria  

 

Doświadczenie zawodowe:  

 

Styczeń 2021 – obecnie  

Advanced Disinfection Solutions - która oferuje swoim klientom najlepsze rozwiązania z dziedziny 

dezynfekcji pomieszczeń. W naszej ofercie posiadamy wysokiej klasy roboty  i urządzenia, które 

wykorzystują nowoczesną technologię - dezynfekcje światłem UV-C.  

Stanowisko: Prezes zarządu  

 

Styczeń 2022 – obecnie  

Movie Games Mobile - podmiot powołany przez Movie Games, którego działalność koncentruje się na 
portowaniu oraz produkcji gier na wspomniane platformy. Spółka powstała, aby wprowadzić Rodzinę 

MG na rynek gier mobilnych. 

Stanowisko: Prezes Zarządu 

 

Listopad 2017- maj 2020 

Luxiona Poland Specjalizuje się w komponowaniu i kreacji systemów oświetleniowych wewnętrznych i 

zewnętrznych. Częścią integralną oferty LUXIONA Poland są kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, 

obejmujące produkcję oraz szeroko rozumiane usługi projektowe, realizowane przez wysokiej klasy 

projektantów, przygotowane na potrzeby m.in.: przestrzeni architektonicznych, obszarów pomieszczeń 

czystych, powierzchni komercyjnych etc. 

Stanowisko: Dyrektor Exportu 

Obowiązki: 

-Współtworzenie strategii sprzedaży na rynkach zagranicznych 

-zarządzanie pracą działu eksportu 

-Zarządzanie budżetem i analiza kosztów 

-reprezentowanie firmy podczas wyjazdów służbowych i budowanie długotrwałych relacji z klientami 

-Inicjowanie działań mających na celu stały wzrost sprzedaży 



-Obsługa systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do pracy na stanowisku, 

-Przygotowywanie raportów, kalkulacji oraz negocjowanie warunków współpracy 

-Udział w targach i wydarzeniach branżowych 

-Osiąganie celów strategicznych poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości lejka sprzedażowego 

-Analiza i monitorowanie wskaźników oraz efektywności prowadzonych działań w celu zapewnienia 

przewidywalności realizacji celów sprzedażowych 

-Przygotowywanie planów działań marketingowych na rynkach zagranicznych 

 

2016.01 – obecnie jednoosobowa działalność Lead-Art Mikołaj Janiszewski  

Doradztwo biznesowe 

Organizacja wydarzeń integracyjnych, biznesowych, promocyjnych 

 

 

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 

działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: 

 

Nie wykonuje. 

 

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: 

 

Od 22.04.2022 r. – Etna Software Technologies S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Od 29.10.2020 r. – Prezes Zarządu Advanced Disinfection Solutions S.A. 

Od 20.12.2021 r. – Wiceprezes, a następnie od 10.01.2022 r. Prezes Zarządu Movie Games Mobile S.A. 

Od 23.08.2021 r. – Rentlent S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Od 23.08.2021 r – Vetup S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

 

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 występują. 

 

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 występują. 

 

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 prowadzi działalności konkurencyjnej. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej oraz 

osobowej a także członkiem organu spółki kapitałowej a także członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

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 figuruje. 

 

 

 

 


