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Powołanie Zarządu CI Games S.A. na nową kadencję

Podstawa Prawna

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

Treść Raportu:

Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym tj. 3 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem
dotychczasowej kadencji Zarządu z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CI Games S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 r.,
podjęła uchwałę w sprawie powołania na nową, pięcioletnią kadencję:
1. pana Marka Tymińskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz
2. pana David Broderick powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Życiorysy powołanych członków Zarządu Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki
(https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/zarzad-i-rada-nadzorcza/).
Nowa, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu rozpocznie się po odbyciu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
Spółki za 2021 rok.

Spółka informuje, że żaden z członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej
wobec Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani
członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie został wpisany do rejestru Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Monika Rumianek pozostanie na stanowisku HR Dyrektora.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 pkt 5 oraz par. 10 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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. z 2018 r. poz. 757).
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Current report number: 13/2022

Date: 3 June 2022

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act current and periodic information

Subject: Appointment of Management Boar members of CI Games S.A. for the new term
of office

The Management Board of Cl Games S.A. with its registered office in Warsaw (the
"Company") hereby informs that on 3rd June 2022, the Supervisory Board of the
Company, in connection with the end of the current term of office of the Management
Board, on the date of the Annual General Meeting of CI Games S.A. approving the
financial statements for the financial year 2021, adopted a resolution on the appointment
of:

1. Mr. Marek Tymiński for a new, five-year term of office, entrusting him with the position of
the President of the Management Board and
2. Mr. David Broderick entrusting him with the function of the Vice-President of the
Management Board.

The BIO’s of the appointed members of the Company's Management Board are available on
Company's website
(https://www.cigames.com/en/investor-relations/management-and-supervisory-board/). The 
joint, five-year term of office of the Management Board will begin after the Annual General
Meeting of Shareholders of the Company approving the Company's financial statements for
2021.

The Company informs that none of the members of the Management Board conducts any
activity competitive to the Company, is not a partner in a competitive civil partnership or a
partnership, or a member of a competitive capital company or a member of a body of any
other competitive legal entity, and has not been entered into the Register of Insolvent
Debtors kept on the basis of the Act on the National Court Register.

Ms Monika Rumianek will remain in the position of HR Director.

Legal basis: §5 point 5 and §10 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29,
2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions
for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state
(Journal of Laws of 2018, item 757).

Disclaimer: This English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall
prevail.

https://www.cigames.com/en/investor-relations/management-and-supervisory-board/


CI GAMES S.A. RB-W 13 2022

CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

CI GAMES S.A.
(pełna nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)
(Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-843
(kod pocztowy)

Warszawa
(Miejscowość)

Rondo Ignacego Daszyńskiego
(ulica)

2B
(Numer)

+48 22 718 35 00
(telefon)

+48 22 718 35 01
(fax)

info@cigames.com
(e-mail)

www.cigames.com
(www)

118-15-85-759
(NIP)

017186320
(REGON)

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-06-03 Marek Tymiński Prezes Zarządu

2022-06-03 David Broderick Wiceprezes Zarządu

2022-06-03 Monika Rumianek Członek Zarządu


