
 
 
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Natalia Górska - Członek Rady Nadzorczej, powołana: 8.08 2022 r. na bieżącą  wspólną kadencję 
 

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
  

10.2015 - 07.2018 Uniwersytet Ekonomiczny Katowice - Studia licencjackie 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 

 

10.2018 - 07.2020 Uniwersytet Ekonomiczny Katowice - Studia magisterskie 

Przedsiębiorczość i Finanse 
 
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 

istotne znaczenie dla emitenta 
Nie dotyczy 
 
d) 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 
 
 

APOLLO CAPITAL ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

08.2022 – obecnie 

 
OUTDOORZY S.A – Członek Rady Nadzorczej 
06.2022 – obecnie  

 

DOWNSTREAM S.A. – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 

07.2021 – obecnie  

 

OPTIZEN LABS S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

06.2021 – obecnie  

 

ADVERTIGO S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

06.2021 – obecnie  

 

ALDA S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

06.2021 – obecnie  

 

COSMA GROUP S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

12.2020 – obecnie  

 

ICE CODE GAMES S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

07.2020 – 06.2022 

 

 



Synerga.Fund S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

08.2020 – obecnie  

 

OXYGEN S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

04.2019 - 03.2020 

 

ALL IN! GAMES S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

11.2018 - 01.2019 

 
One More Level S.A. - Członek Rady Nadzorczej 

03.2017 - 06.2018 

 
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 

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. 
 
 
g) 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 dotyczy. 
 
 
h) 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. 
 

 
 

 


	APOLLO CAPITAL ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej
	08.2022 – obecnie

		2022-08-08T21:20:02+0200
	NATALIA GÓRSKA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: NATALIA GÓRSKA, PESEL: 96102607027, PZ ID: Natalia_HDK




