
Imię nazwisko Tomasz Muchalski 

Stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 30.06.2027 

Doświadczenie zawodowe 

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki 

Międzynarodowe.  Od początku działalności zawodowej związany z rynkiem 

kapitałowym, początkowo jako dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet, następnie 

założyciel agencji PR/IR specjalizującej się w obsłudze podmiotów rynku 

kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających 

w branży gier. Wieloletni członek jury w konkursie Złota Strona Emitenta 

organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), w 

kategorii „Relacje Inwestorskie”. Członek rad nadzorczych spółek giełdowych.  

 

Oświadczenia 

▪ Pan Tomasz Muchalski nie wykonuje innej działalności, która miałaby 

istotne znaczenie dla Emitenta. 

▪ Pan Tomasz Muchalski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 

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. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Pan 

Tomasz Muchalski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

▪ Pan Tomasz Muchalski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił 

funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach 

będących w stanie upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których 

powołano zarząd komisaryczny.  

▪ Pan Tomasz Muchalski nie prowadzi działalnośći, która jest 

konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej.  

▪ Pan Tomasz Muchalski nie figuruje w rejestrze dłużników 

niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS. 

 

 

Funkcje pełnione przez Członka 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w 
okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Członek był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 
wspólnikiem, ze wskazaniem, czy Członek nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. 

Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy funkcja 
jest nadal 
pełniona? 

Tomasz Muchalski Tower Investments SA Członek Rady Nadzorczej tak 

 Bloober Team SA Członek Rady Nadzorczej tak 

 7 levels SA Członek Rady Nadzorczej tak 

 Moonlit SA                          Członek Rady Nadzorczej tak 



Imię i nazwisko Spółka prawa handlowego Funkcja 

Czy funkcja 
jest nadal 
pełniona? 

 Jujubee SA                                 Członek Rady Nadzorczej tak 

 Nano Group SA.                      Członek Rady Nadzorczej nie 

 Vivid Games SA.                        Członek Rady Nadzorczej nie 

 Creepy Jar SA.                            Członek Rady Nadzorczej nie 

 Thorium Space Sp z oo              
Członek rady 
nadzorczej/wspólnik      

nie/tak 

 

 Strict Minds Sp z oo.                Prezes zarządu                                      tak 

 Everest Consulting Sp z oo.      Prezes zarządu/wspólnik   tak 

 Adventure Explorers Sp z oo   Prezes zarządu/wspólnik. tak 

 Eurostock Media Sp z oo          członek zarządu/wspólnik.                      nie/tak 

 

 


