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

Paweł Flieger

zajmowane stanowisko:

Prezes Zarządu

terminu upływu kadencji:

31.03.2024

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Paweł Flieger to przedsiębiorca, inwestor i manager od lat związany z rozwojem gier
komputerowych. Fascynat nowych technologii, w szczególności wirtualnej i rozszerzonej
rzeczywistości, które uważa za przyszłość elektronicznej rozrywki.
W latach 90. zaangażowany w rozwój polskiej Demosceny. W okresie 2009-2013
współtworzył spółkę Synergy-IT, specjalizującą się w grach mobilnych, która ma na koncie
kilkanaście tytułów wydanych na iOS, Android oraz Mac App Store.
Brand gamingowy Synergy-IT został następnie sprzedany do spółki Game Technologies,
producenta DICE+, czyli pierwszej elektronicznej kostki do gier. W ramach współpracy
Synergy-IT wytworzyło kilkanaście gier mobilnych dedykowanych kostce DICE+.
W latach 2011-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz był współzałożycielem spółki
EvilPort, która zajmowała się obsługą programów afiliacyjnych oraz prowadzeniem kampanii
pozyskiwania użytkowników dla największych brandów na rynku gier komputerowych.
Od 2014 roku współtworzy Setapp, czyli firmę programistyczną realizującą projekty
biznesowe dla startupów i korporacji z całego świata. W 2015 roku w ramach Setapp
powstał wewnętrzny zespół zajmujący się produkcją aplikacji i gier na platformy VR, który
następnie w 2017 roku został wydzielony jako osobna spółka pod marką Gamedust.
Paweł Flieger jest obecnie udziałowcem oraz Prezesem Zarządu w spółce Gamedust, gdzie
odpowiada za strategię.
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta
Pan Paweł Flieger 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 Paweł Flieger jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego
Setapp sp. z o.o. – Członek Zarządu
Gamedust sp. z o.o. – Prezes Zarządu; wspólnik
Learn Teach Explores p. z o.o. – Prezes Zarządu; wspólnik
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 ostatnich pięciu lat osoba taka
otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich 5 lat pan Paweł Flieger nie został skazany 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.
W okresie ostatnich 5 lat pan Paweł Flieger nie otrzymał 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 miała miejsce likwidacja podmiotu, w którym pan Paweł Flieger
pełnił funkcje członka organu zarządzającego.
• Podmiot / funkcja: Estrela.pl sp. z o.o. – Prezes Zarządu
• Procedura: Likwidacja spółki
• Powód: zakończenie działalności operacyjnej
• Data likwidacji: 01.07.2020

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 Paweł Flieger nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.
Pan Paweł Flieger nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Emitenta 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 Paweł Flieger nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
--Podstawa prawna: §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
„Dokument informacyjny” w zw. z §3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”.

