Życiorys zawodowy Pana Darrena Newnhama

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
imię i nazwisko: Darren Newnham
zajmowane stanowisko (funkcja): Prezes Zarządu
inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: CEO
termin upływu kadencji: 1 lipca 2026 r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie wyższe:
- Open University – Wielka Brytania

c) Pełnione funkcje:
British Esports Association Advisory Board Member 10.2018 – 02.2021 /Londyn, Wielka Brytania
Nexus Ltd - CEO & Founder 01.2017 – 09.2019 /Londyn, Wielka Brytania
Ginx TV Ltd. - Director Of Business Development & 3rd Party Content 01.2017 – 12.2017 / Londyn,
Wielka Brytania
Fnatic - Head of Business Development 03.2016 – 12.2016 /Wielka Brytania
The Walt Disney Company - Business Development Manager 09.2013 – 02.2016 /Hammersmith,
Wielka Brytania
Winning Moves - Head Of Digital 08.2012 – 09.2013 /Londyn, Wielka Brytania
TeePee Games - Head Of Content 01.2010 – 08.2012 /Wielka Brytania
SEGA Europe Business Development Manager 07.2005 – 12.2009 /Wielka Brytania
O2 UK - Business Development Manager 10.2002 – 07.2005 /Wielka Brytania
Hutchison 3G - Media Business Development Manager 07.2000 – 09.2003 /Wielka Brytania
Three UK - Commercial Manager 07.2000 – 09.2003 /Wielka Brytania
HMV UK Ltd - Senior Games Buyer 05.1995 – 07.2000 /Wielka Brytania

Wybrane osiągnięcia zawodowe:
Doradzał ministrom rządu brytyjskiego w zakresie e-sportu

d) Działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:
Nie dotyczy

e) 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:
Nie dotyczy

f) 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 Pan Darren Newnham nie został skazany 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 oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Darren Newnham nie otrzymał sądowego zakazu działania jako
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo
oszustwa.

g) 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 miała miejsca upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub
likwidacja podmiotu, w którym Pan Darren Newnham pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub
nadzorczego.

h) Informacje, 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:
Pan Darren Newnham nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta,
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

i) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Darren Newnham nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

