Życiorys zawodowy - Członek Rady Nadzorczej
1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
imię i nazwisko:

Jakub Marszałkowski

zajmowane stanowisko:

Członek Rady Nadzorczej

inne funkcje pełnione
w ramach Emitenta:

brak

termin upływu kadencji:

28.02.2026 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Badacz i wykładowca zatrudniony na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki
Poznańskiej. Laureat stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów,
za wybitne osiągnięcia. Uzyskał z wyróżnieniem Doktorat Europejski, pierwszy w historii tej
jednostki. Tematyka publikacji obejmuje optymalizację kombinatoryczną, obliczenia
rozproszone, aplikacje internetowe oraz gry komputerowe. Najnowsze zainteresowania
badawcze to uczenie maszynowe w obszarach AI assisted game development, realizowane w
praktycznych projektach B+R. Wykłada projektowanie gier, rokrocznie bardzo dobrze oceniane
przez studentów, tworzy z studentami projekty, organizuje maratony programowania gier.
Główny organizator Game Industry Conference w Poznaniu. Wydarzenie to, początkowo
studenckie, rozwinął do pozycji największego wydarzenia branżowego w Europie Środkowej i
Wschodniej. Jeden z założycieli Indie Games Polska. Zrealizował kilkanaście projektów IGP:
promocja gier, obecność Polski na targach i konferencjach, stypendia wyjazdowe, game jamy,
etc. ale też wizyty zagranicznych delegacji w Polsce. Wielokrotnie zapraszany na panele
dyskusyjne w kraju i za granicą, zarówno jako prowadzący dyskusję, jak i jako uznany ekspert
od polskiej i regionalne branży gier. Jest członkiem jury oceniających gry w licznych krajowych i
międzynarodowych konkursach. Wyróżniony Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kategorii Kultura Cyfrowa, jako organizator i promotor działający dla polskich
twórców gier.
Doświadczenie zawodowe:
•
•
•
•
•
•

2019 – obecnie Games Operators S.A.– Członek Rady Nadzorczej;
2017 – obecnie Fundacja Vitruvio – Wiceprezes Zarządu, Współzałożyciel;
2015 – obecnie Fundacja Indie Games Polska – Członek Rady Fundacji, Współzałożyciel;
2013 – obecnie Politechnika Poznańska – adiunkt;
2013 – obecnie Game Industry Conference – przewodniczący komitetu organizacyjnego;
2010 – obecnie Periodyk „Homo Ludens” – członek redakcji.

3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Pan Jakub Marszałkowski nie prowadzi działalności mającej 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
Pan Jakub Marszałkowski obecnie jest członkiem rad nadzorczych w spółkach:
- Games Operators S.A.
Pan Jakub Marszałkowski w okresie ostatnich 3 lat pełnił rolę członka rad nadzorczych
w spółkach:
- Games Operators S.A.
5. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat 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 Jakub Marszałkowski nie został skazany za
przestępstwo oszustwa.
W okresie ostatnich pięciu lat pan Jakub Marszałkowski nie otrzymał sądowego zakazu
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego.
6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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 miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub
likwidacja podmiotu, w którym pan Jakub Marszałkowski pełni funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego.

7. informacje, 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 Jakub Marszałkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej.
8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym
Pan Jakub Marszałkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym.
--Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect”.

