
Martyna Witczak – Członek Rady Nadzorczej 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 

upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 

Martyna Witczak – Członek Rady Nadzorczej, 24.12.2024 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 

2005 – 2009 magister Prawa na Uniwersytecie Warszawskim  

2010-2012 – aplikacja adwokacja przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie 

2013 – wpisana na listę adwokatów pod numerem 4432, indywidualna kancelaria adwokacka 

pod nazwą Kancelaria Adwokacka Martyna Węgrzyn 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie 

dla emitenta 

 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla 

emitenta. 

 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 

wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  

 

VRAAR S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 04.06.2020 do teraz 

 

 

e) 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 pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa 

oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

f) 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 nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub 

likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) 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, 

 

Pani Martyna Wegrzyn jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki VRAAR S.A. VRAAR S.A. 

prowadzi działalność w zakresie produkcji gier VR. Wskazana spółka realizuje prace nad grą 

"This is the Zodiac Speaking" w wersji VR (no mocy umowy sprzedaży licencji z dnia 

13.12.2020 r.) , natomiast Emitent realizuje prace na zlecenie VRAAR S.A. w zakresie 

produkcji gier „Godzilla VR” i „Eggs EV” (na mocy umów z dnia 14.12.2020 r.).  

 

Powyższe transakcje zostały zawarte w wyniku analizy mocy przerobowych Spółki Punch Punk 

S.A.   Zarząd Emitenta oszacował, iż przy obecnym rozkładzie prac członków zespołu, w 

związku z zawartymi umowami w systemie „work for hire”, nie jest on wstanie wykonać portu 

dużej gry, jaką jest „This is the Zodiac Speaking”. W związku z powyższym zdecydował się 

podpisać umowę sprzedaży licencji, na stworzenie portu tytułu, spółce VRAAR S.A. 

Dodatkowo Emitent oszacował, iż posiada wystarczające moce przerobowe na stworzenie 

dwóch mniejszych tytułów (produkcja wersji VR „This is the Zodiac Speaking” wymaga 

większej ilości poświęconych roboczogodzin).  W związku z powyższym, Emitent podpisał 

dwie umowy na produkcję gier w wirtualnej rzeczywistości, pt.: „Godzilla VR” oraz „Eggs VR”, 

ze spółka VRAAR S.A. Działania takie były podyktowane również, potrzebą odciążenia 

zespołu spółki VRAAR S.A. i umożliwienia mu wykonania portu gry „This is the Zodiac 

Speaking” do VR. 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

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

 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych 


