
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Sławomir Matul - Prezes Zarządu, data upływu kadencji: 17 listopada 2024 r. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Przedsiębiorca z 24 letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju spółek z branży reklamowej i 
technologicznej. Twórca firmy reklamowej MAT, która po dokonaniu fuzji z Lemon Sky została 
sprzedana do międzynarodowej sieci reklamowej J.W. Thomson. Współtwórca spółki Thirsty 
Skeleton sp. z o.o. specjalizującej się w tworzeniu gier taktycznych z elementami RPG na komputery 
PC i konsole. Twórca spółki Skillmmersion specjalizującej się w narzędziach do audytu i treningu 
umiejętności praktycznych w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości (VR). Wiceprezes 
polskiego oddziału VR/AR Association (VRARA), największego globalnego stowarzyszenia 
budującego świadomość technologii VR/AR na świecie, zrzeszającego największe firmy software i 
hardware o zasięgu ogólnoświatowym. 
Posiada blisko sześcioletnie doświadczenie w obszarze tworzenia aplikacji opartych o technologię 
wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR). 
Laureat z lat 2019 i 2020 prestiżowej nagrody „50 Najbardziej kreatywnych w biznesie”. 

 
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 
Skillmmersion sp. z o.o. – podwykonawstwo w zakresie dewelopmentu dla VR Factory Games sp. z 
o.o. (połączonej z Emitentem 17 listopada 2021 r.) 
 

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: 

• Skillmmersion sp. z o.o. – szkolenia VR, Prezes Zarządu - obecnie 

• Thirsty Skeletons sp. z o.o. – gry na ekrany płaskie na komputery PC i konsole; Wiceprezes 
Zarządu - obecnie 

• Ongoing Sławomir Matul – agencja reklamowa; właściciel jednoosobowej działalności 
gospodarczej 

• VR Factory sp. z o.o. sp. komandytowa – spółka istnieje, ale nie prowadzi działalności 
operacyjnej; wspólnik 

• VR Factory sp. z o.o. – spółka będąca komplementariuszem dla spółki komandytowej, nie 
prowadzi działalności operacyjnej; udziałowiec i Prezes Zarządu – obecnie 

 
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: 
Nie dotyczy.  

 
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: 
Nie dotyczy. 

 



7) Informację, 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: 

• Skillmmersion sp. z o.o. – szkolenia VR, Prezes Zarządu - obecnie 

• Thirsty Skeletons sp. z o.o. – działalność w zakresie produkcji gier na ekrany płaskie na 
komputery PC i konsole (jednak nie w obszarze VR); Wiceprezes Zarządu - obecnie 

• Ongoing Sławomir Matul – agencja reklamowa; właściciel jednoosobowej działalności 
gospodarczej 

• VR Factory sp. z o.o. sp. komandytowa – spółka istnieje, ale nie prowadzi działalności 
operacyjnej; wspólnik 

• VR Factory sp. z o.o. – spółka będąca komplementariuszem dla spółki komandytowej, nie 
prowadzi działalności operacyjnej; udziałowiec i Prezes Zarządu – obecnie 

 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie figuruje. 


