Pan Michał Szewerniak – Wiceprezes Zarządu Duality S.A.
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Michał Szewerniak, Wiceprezes Zarządu, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Wydziału Psychologii UW, grami zajmuje się od prawie 15 lat. Od gier planszowych,
miejskich, szkoleniowych, aż po gry komputerowe - gry są jego pasją. Pracował nad takimi
tytułami jak Vikings Gone Wild, Mayhem Combat, Inner Chains, Barn Finders, Unholy oraz wiele
innych. Na chwilę obecną zajmuje stanowisko Game Directora w Duality S.A.
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta
Pan Michał Szewerniak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne
znaczenie dla Emitenta.
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
•

Akcjonariusz Duality S.A. (2017 - obecnie)

•

Członek Rady Nadzorczej Duality S.A (2020 – 14.07.2021).

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
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Szewerniak nie został skazany za przestępstwa,
oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
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
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Szewerniak
pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) informacja, 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
Pan Michał Szewerniak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Michał Szewerniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

