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: Łukasz Rosiński
zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak
termin upływu kadencji: 30 czerwca 2021 rok
2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Łukasz Rosiński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona
Koźmińskiego, specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe. Ponadto Pan Łukasz Rosiński
studiował na Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein, Hochschule für Wirtschaft, Niemcy, jest także
absolwentem II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.
Przebieg pracy zawodowej:
− w latach 2007 - 2008 Stażysta m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, Allianz TFI oraz
CMS Corporate Management Services Sp. z o.o.
− w latach 2008 - 2012 w Domu Maklerski AmerBrokers S.A. kolejno na stanowiskach:
Młodszego Analityka Inwestycyjnego, Analityka Inwestycyjnego i Dyrektora
Departamentu Corporate Finance. Odpowiedzialny za przygotowanie rekomendacji
analitycznych dla spółek z sektorów budownictwa, deweloperskiego, chemicznego i
gumowego oraz projekty M&A, IPO i emisji obligacji korporacyjnych dla spółek z
GPW i NewConnect.
− w latach 2012 - 2013 zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w spółce
INFINITY8 S.A. (obecnie Dom Maklerski W Investments S.A.), Autoryzowanym
Doradcy rynku NewConnect i Catalyst. Był odpowiedzialny za projekty emisji obligacji
korporacyjnych oraz przygotowanie projektów M&A oraz pre-IPO na rynku
NewConnect.
− od maja 2014 roku – Prezes Zarządu Macromoney Corporate Finance Sp. z o.o.,
podmiotu specjalizującego się w doradztwie przy emisjach obligacji korporacyjnych oraz
projektach prywatnych emisji akcji spółek technologicznych.
− od czerwca 2014 roku do maja 2015 roku – Członek Zarządu Macromoney
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., podmiotu będącego w procesie
licencyjnym na prowadzenie działalności Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.
− od listopada 2014 roku do kwietnia 2018 roku - Wiceprezes Zarządu The Farm51
Group S.A., odpowiedzialny za relacje inwestorskie, kontakt z instytucjami finansowymi
oraz rozwój projektu „Reality 51”.

−

od lipca 2014 roku - Członek Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.,

−

od lipca 2015 roku do marca 2018 rokuCzłonek
Rady Nadzorczej EBC Solicitors
S.A.,

−

od września 2015 roku – Członek Rady Nadzorczej Huckleberry Games S.A.,

−

od października 2015 roku - Przewodniczący Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice S.A.,

−

od lutego 2018 roku – Członek Zarządu Crowd Dragons Sp. z o.o.

−

od kwietnia 2018 roku - Członek Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A.,

−

od maja 2018 roku - Członek Zarządu VARSAV VR S.A.

−
3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Pan Łukasz Rosiński 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,
Wspólnik:
− Flayers Sp. z o.o. (do chwili obecnej)
− Frame Home Sp. z o.o. (do chwili obecnej)
Członek Zarządu:
− Macromoney Corporate Finance Sp. z o.o. (do chwili obecnej),
− Crowd Dragons Sp. z o. o. (do chwili obecnej),
− Macromoney Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie nie pełni żadnej funkcji),
− The Farm51 Group S.A. (obecnie nie pełni funkcji),
− Varsav VR S.A. (do chwili obecnej).
Członek Rady Nadzorczej:
− Bloober Team S.A. (do chwili obecnej),
− Bumech S.A. (obecnie nie pełni żadnej funkcji),
− EBC Solicitors S.A. (obecnie nie pełni żadnej funkcji),
− Huckleberry Games S.A. (do chwili obecnej),
− Minox S.A. (obecnie nie pełni żadnej funkcji),
− Presto S.A. (obecnie nie pełni żadnej funkcji),
− Śląskie Kamienice S.A. (do chwili obecnej),
− Hornigold S.A. (do chwili obecnej),

− QubicGames S.A. (obecnie nie pełni żadnej funkcji)
− The Farm51 Group S.A. (do chwili obecnej)
− VARSAV VR S.A. (obecnie nie pełni funkcji)

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 Łukasz Rosiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 k.s.h. lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie,
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
Pan Łukasz Rosiński w okresie ostatnich pięciu lat 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 Łukasz Rosiński pełnił funkcji 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 Łukasz Rosiński nie prowadzi konkurencyjnej działalności 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/Pani nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

