
Życiorys zawodowy - Członek Zarządu

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
imię i nazwisko: Bartosz Kubacki
zajmowane stanowisko: nie dotyczy
inne funkcje pełnione
w ramach Emitenta: nie dotyczy
termin upływu kadencji: nie dotyczy

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz James Cook w Sydney – 
MBA. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości w 
Poznaniu oraz Zarządzanie Sprzedażą w ASPECT Sydney. Posiada 13-sto letnie 
doświadczenie na rynku kapitałowym, w tym na stanowiskach Dyrektora 
Regionalnego w banku oraz Dyrektora Departamentu Brokerskiego. Uczestniczył 
w kilkudziesięciu projektach z zakresu bankowości inwestycyjnej i doradztwa 
strategicznego.

3. wskazanie  działalności  wykonywanej  przez  daną  osobę  poza  emitentem,  gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
EON46 S.A. – Prezes Zarządu od 2019r.
No Gravity Games – Członek Rady Nadzorczej od 2019r.

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
Dapps sp. z o.o. – Wspólnik od 2021
Opus Collection Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu od 2022r.
Superhumans Sp. z o.o. – Wspólnik od 2021r.
EON46 S.A. – Prezes Zarządu, Wspólnik od 2019r.
Arionn Investment – Prezes Zarządu, Wspólnik od 2013r.
Supercoin Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, Wspólnik od 2016r.
No Gravity Games – Członek Rady Nadzorczej od 2019r.

5. informacje  na  temat  prawomocnych  wyroków,  na  mocy  których  dana  osoba
została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu
lat  oraz wskazanie,  czy w okresie co najmniej  ostatnich pięciu lat  osoba taka
otrzymała  sądowy  zakaz  działania  jako  członek  organów  zarządzających  lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W  okresie  ostatnich  pięciu  lat  Bartosz  Kubacki  nie  został  skazany  za
przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Bartosz Kubacki nie otrzymał sądowego zakazu
działania  jako  członek  organów  zarządzających  lub  nadzorczych  w  spółkach
prawa handlowego.

6. szczegóły  wszystkich  przypadków  upadłości,  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
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny
lub likwidacja podmiotu, w którym Bartosz Kubacki pełnił funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.

7. informacje,  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 są to wprost podmioty konkurencyjne, ale jeżeli chodzi o spółki działające w
branży gier komputerowych to:
EON46 S.A. – Prezes Zarządu, Wspólnik od 2019r.
Dapps Sp. z o.o. – Wspólnik od 2021r.
No Gravity Games – Członek Rady Nadzorczej od 2019r.

8. informacje,  czy  dana  osoba  figuruje  w  rejestrze  dłużników  niewypłacalnych,
prowadzonym  na  podstawie  ustawy  z  dnia  20  sierpnia  1997  r.  o  Krajowym
Rejestrze Sądowym 
Oświadczam,  iż  nie  jestem  wpisany  do  Rejestru  Dłużników  Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt.  11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego

Systemu  Obrotu  „Informacje  bieżące  i  okresowe  przekazywane  w alternatywnym

systemie obrotu na rynku NewConnect”.


