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Temat:

Zmiany w Radzie Nadzorczej Games Operators S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Games Operators S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2020
roku Pan Jakub Ananicz złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie
Nadzorczej Spółki, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Radzie Nadzorczej Spółki ze
skutkiem na dzień 29 czerwca 2020 roku, godz. 12:15. Rezygnacja została umotywowana
wolą kandydowania do Zarządu Spółki.
Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 roku powołało w skład
Rady Nadzorczej Spółki Panią Martynę Jagodzińską i Pana Jakuba Rafała oraz powierzyło
Pani Martynie Jagodzińskiej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Pani Martyna Jagodzińska nie wykonuje konkurencyjnej działalności poza przedsiębiorstwem
Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej, spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu, a także nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym.
Pan Jakub Rafał nie wykonuje konkurencyjnej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki
oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
osobowej, spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu, a także nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy powołanych
Członków Rady Nadzorczej Spółki zawierające opisy posiadanego przez nich wykształcenia,
kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Szczegółowa podstawa prawna:
- § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).
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