PrimeBit Games S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 lutego 2019 roku Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Pana Bogusława Bodziocha.
Spółka przekazuje pozostałe informacje dotyczące Pana Bogusława Bodziocha, o których
mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
a) Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 18.02.2019 r., wspólna kadencja Rady Nadzorczej
upływa z dniem 21 sierpnia 2020 r.;
b) Absolwent studiów inżynierskich wydziału chemii Politechniki Rzeszowskiej, a także studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania firmą. Ukończył kurs IBD Business School dla
kandydatów dla członków rad nadzorczych. Pan Bogusław Bodzioch posiada bogate
doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, nabyte m.in. podczas wieloletniego
pełnienia funkcji radzie nadzorczej dużych zakładów komunalnych. Pan Bogusław Bodzioch
przez kilkanaście lat prowadził działalność gospodarczą w obszarze ubezpieczeń i badania
opinii publicznej;
c) Nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
d) W okresie ostatnich trzech lat: jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Wodociągi Dębickie
jako Zastępca Przewodniczącego, jest członkiem Rady Nadzorczej Dent-a-Medical S.A. również
jako Zastępca Przewodniczącego oraz był członkiem Rady Nadzorczej Med-Galicja S.A.;
e) W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakaz działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego;
f) W okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub
nadzorczego w odniesieniu do podmiotów, co do których w okresie pełnienia funkcji zaszedł
przypadek upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji;
g) Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna 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;
h) Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

