Pan Łukasz Zabłocki – Członek Rady Nadzorczej CreativeForge Games S.A.
1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Łukasz Zabłocki, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 7 sierpnia 2022 r.
2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomii i Socjologii, na kierunku Master of Science,
Finance & Banking, oddelegowany na uniwersytet w Macedonii (Thessalonica, Grecja).
Kwalifikacje zawodowe :
CPA - Polska Izba Biegłych Rewidentów (biegły rewident, licencja 13429)
Egzaminy ACCA - 12/14 zdane
Ekspozycja sektorowa: technologia, start-upy hi-tec, farmacja, e-commerce, IT, media i rozrywka,
telekomunikacja, reklama, oprogramowanie, nieruchomości, rolnictwo, motoryzacja, kolej, ropa i
gaz, turystyka, wydawnictwa, produkcja i dystrybucja
Doświadczenie zawodowe:
Od 02/2019 - MDDP - Partner, Szef Praktyki Finansów Korporacyjnych
09/2009 – 01/2019 - Deloitte - Starszy Kierownik Audytu (od 10/2015) , PwC - Associate to Assistant
Manager
04/2008 - 02/2009 - Bank DnB Nord - menedżer ds. Relacji
3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla Emitenta
Pan Łukasz Zabłocki 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
W okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Łukasz Zabłocki nie był członkiem organów
zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego.
5) 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
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Zabłocki 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, zarządu komisarycznego lub
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Łukasz Zabłocki 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 Łukasz Zabłocki 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 Łukasz Zabłocki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

