Raport bieżący nr 32/2021
Data: 2 lipca 2021 r.
Temat: Powołanie osób zarządzających
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Artifex Mundi S.A. ("Spółka") informuje, że:
- w dniu 31 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 21/2021 o powołaniu
Przemysława Błaszczyka do Zarządu Spółki kolejnej kadencji i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu.
Uchwała weszła w życie i powołanie nastąpiło z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, to jest z dniem 30 czerwca 2021 roku.
Pan Przemysław Błaszczyk ze Spółką związany jest od września 2018 r., kiedy objął rolę Chief Financial
Officera. W dniu 26 lutego 2019 r. Pan Przemysław Błaszczyk powołany został w skład Zarządu Spółki.
Jako Członek Zarządu Spółki oraz Chief Financial Officer, odpowiedzialny był dotychczas za
kształtowanie i realizację strategii finansowej Spółki. W dniu 1 października 2020 roku Panu
Przemysławowi Błaszczykowi powierzono funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Przemysław Błaszczyk jest managerem z ponad 14 letnim doświadczeniem w różnych obszarach
związanych z finansami. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i
Bankowość. Pracował m.in. dla PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (2008-2013), Euronet Sp. z o.o.
(2013-2017), BeamUp Payments S.A. (2017-2018).
Pan Przemysław Błaszczyk oświadczył, że nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w
tym działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów
konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- w dniu 31 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 22/2021 o powołaniu Kamila
Urbanka do Zarządu Spółki kolejnej kadencji i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu. Uchwała weszła
w życie i powołanie nastąpiło z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, to jest z
dniem 30 czerwca 2021 roku.
Pan Kamil Urbanek jest jednym z założycieli Spółki i związany jest z nią nieprzerwanie od 2012 roku.
Funkcję w Zarządzie Spółki pełni od 02.2016 roku. W przeszłości pełnił między innymi funkcje dyrektora
działu wydawniczego HOPA. Aktualnie odpowiedzialny jest za strategię i funkcjonowanie obszaru
odpowiedzialnego za gry HOPA.

Pan Kamil Urbanek jest managerem z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży gier komputerowych.
Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Pan Kamil Urbanek oświadczył, że nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów konkurencyjnych spółek
kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
- w dniu 31 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 23/2021 o powołaniu Roberta
Mikuszewskiego do Zarządu Spółki kolejnej kadencji i powierzenia mu funkcji Członka Zarządu.
Uchwała weszła w życie i powołanie nastąpiło z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, to jest z dniem 30 czerwca 2021 roku.
Pan Robert Mikuszewski jest jednym z założycieli Spółki, będąc związanym z nią nieprzerwanie od 2012
roku. W okresie 07.2014 - 01.2016 pełnił już rolę Członka Zarządu w Spółce. Ponownie powołany został
do Zarządu Spółki dnia 30.09.2020r. W przeszłości pełnił role związane zarówno z zarządzaniem
pojedynczymi projektami, jak również rolę dyrektora produkcji. Aktualnie odpowiedzialny jest za
strategię i funkcjonowanie obszaru odpowiedzialnego za gry mobilne RPG.
Pan Robert Mikuszewski jest managerem z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży gier
komputerowych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Pan Robert Mikuszewski oświadczył, że nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w
tym działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też członkiem organów
konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

