
 
Krzysztof Miłaszewski – Członek Rady Nadzorczej True Games Syndicate S.A. 
 
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  
 
Wybrany do Rady Nadzorczej w dniu 28 lipca 2022 r., kadencja upływa w 2027 r.  
 
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
 
Aktywny, wieloletni inwestor giełdowy biorący udział w parunastu projektach upublicznienia spółek na 
NewConnect jako inwestor i doradca zarządów. Posiada wieloletnie, praktyczne umiejętności w 
zarzadzaniu spółkami osobowymi i spółkami prawa handlowego. Posiada praktyczną wiedzę w zakresie 
prawa gospodarczego, podatkowego i cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada szeroką wiedzę w 
zakresie zagadnień księgowych, analizy porównawczej, sporządzania oraz badania przez biegłych 
sprawozdań finansowych spółek akcyjnych. Zna procesy kontrolingu operacyjnego i finansowego w 
zakresie spółek prawa handlowego i szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Zna zagadnienia 
prowadzenia zespołów sprzedażowych, planowania i egzekwowania planów sprzedaży, wprowadzania 
nowych produktów na rynek, negocjacji umów handlowych. Zarządzał i zarządza operacyjnie i finansowo 
przez wiele lat prowadzonymi firmami w branży usług komputerowej w ramach europejskiego systemy 
franchisingowego, dystrybucji suplementów diety i wyrobów medycznych oraz weterynaryjnych w ramach 
spółki K&K Herbal Poland S.A. , oraz branży paliwowo- convenience store w ramach współpracy z Aral 
Polska potem BP Eureope SE. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej w 
Polsce i współpracy zagranicznej (import , eksport). Posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie 
uwarunkowań prawnych i praktycznego ich stosowania regulacji dotyczącego spółek publicznych 
notowanych na NewConnect oraz prowadzenia relacji inwestorskich. 
 
Praktyka zawodowa: 
- 1987 – 2001 – hotele w Krakowie – stanowiska menadżerskie: kierownik restauracji, kierownik 
gastronomii, 
- 1996 – 2009 – własna działalność gospodarcza w ramach europejskiego systemu franchisingowego 
Corem oraz import i dystrybucja suplementów diety we współpracy z amerykańską firmą EyeFive. 
- 2001 – do teraz – prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej w ramach umowy 
franchisingowej z firmą BP Europa SE (wcześniej ARAL Polska, BP Polska) 
- 2009 – 2010 – działalność gospodarcza w ramach spółki cywilnej: K&K Herbal Poland Krzysztof Sienicki, 
Krzysztof Miłaszewski, 
- 2010 – 2011 – Główny udziałowiec K&K Herbal Poland Sp. z o. o. (później:  True Games Syndicate S.A. ) 
- 07.09.2011 – 01.06.2021– główny akcjonariusz K&K Herbal Poland S.A. (później:  True Games Syndicate 
S.A. ) i pełniący funkcję Prezesa Zarządu, 
 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta:  
 
Pan Krzysztof Miłaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta 
 
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:  

 
07.09.2011 – 01.06.2021– Prezes Zarządu K&K Herbal Poland S.A. (później:  True Games Syndicate S.A. ) i 
jest nadal akcjonariuszem. 
 
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 co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
 
Nie dotyczy 
 



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 


