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SUPLEMENT NR 1 Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2021 R. 

DO DOKUMENTU OFERTOWEGO 

Brave Lamb Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Opublikowanego w dniu 27 października 2021 r. 

sporządzonego w związku z ofertą publiczna od 25.862 do 51.724 akcji zwykłych na okaziciela serii C  

Pojęcia pisane w Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym, zgodnie z 

załącznikiem nr 5): „Definicje skrótów”. 

Emitent wskazuje, że rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach oferty publicznej akcji serii C rozpocznie się 

w dniu 4 listopada 2021 r., w związku z czym na dzień publikacji Suplementu nie zostały złożone i przyjęte przez 

Spółkę żadne zapisy na akcje serii C w ofercie publicznej. 

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Brave Lamb Studio S.A. w dniu 28 

października 2021 roku uchwał nr 18 i 19 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz otrzymania rezygnacji 

z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Szymona Wawrucha, w treści Dokumentu Ofertowego 

wprowadza się poniższe zmiany. Zmiany nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. 

Zmiana nr 1 

IV. Dane o Emitencie i jego działalności, 13. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta, 

strona 89 

Dodano: 

W dniu 28 października 2021 r. z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta rezygnację złożył Pan Szymon 

Wawruch. Jednocześnie w skład Rady Nadzorczej powołaniu przez ZWZA Emitenta w dniu 28 października 2021 

r. zostali Pan Dariusz Wais i Pan Kamil Gemra. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej nie zostały zarejestrowane w 

KRS. 

Dariusz Wais - Członek Rady Nadzorczej 

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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Dariusz Wais 

Zajmowane Stanowisko : Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.   

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn. 
Business Development manager w międzynarodowej spółce z sektora przemysłowego. Prezes spółki Mill 
Games S.A. - akceleratora skupionego na Rumuńskim Rynku Gamedev. Członek rady nadzorczej Codeaddict 
S.A. 
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c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 

 
Wskazana osoba jest prezesem zarządu Mill Games S.A., która spółką joint venture skupioną na rumuńskim 

rynku gamedev.  

 

d) 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 

 

06.2020 r. - Mill Games S.A.- Prezes Zarządu, funkcja pełniona obecnie 

05.2021 r. - Movie Games VR S.A. – członek RN, funkcja pełniona obecnie 

06.2021 r. - True Games Syndicate S.A. – członek RN, funkcja pełniona obecnie 

06.2021 r. - Codeaddict S.A. – członek RN, funkcja pełniona obecnie 

S72 Solutions sp. z o.o. -wspólnik, funkcja pełniona obecnie 

 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie 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 oraz wskazana osoba w okresie 
ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała 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 

 

Dariusz Wais pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Mill Games SA, której działalność koncentruje się w 

branży gamingu i może być konkurencyjna względem działalności Emitenta. Ze względu na odmienny profil 

działalności spółki Mill Games SA (które pełni rolę wydawcy), Emitent nie dostrzega potencjalnego konfliktu 

interesów. 

 

Ponadto, Dariusz Wais pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w dwóch podmiotach konkurencyjnych: Movie 

Games VR S.A oraz True Games Syndicate S.A. Z uwagi na odmienny względem profil gier przygotowywanych 

przez obie spółki, jak również inne grupy odbiorców docelowych (Movie Games VR przygotowuje gry w 

technologii VR, a True Games Syndicate tzw. ,,gry uliczne”), Emitent nie dostrzega potencjalnego konfliktu 

interesów. 
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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.  
„ 

 

 

 

Kamil Gemra - Członek Rady Nadzorczej 

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

kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

 
Kamil Gemra 

Zajmowane Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.   

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły 
Głównej Handlowej. Stypendysta Akademii Liderów Rynku Kapitałowego fundacji im. Lesława A, Pagi. Na 
rynku kapitałowym od 2009 r. zarówno jako inwestor, jak i uczestnik wielu procesów po stronie emitentów. 
W swojej pracy zawodowej, jak i naukowej zajmuje się finansowaniem przedsiębiorstw, rynkiem obligacji 
oraz komunikacją z inwestorami. Pracował jako doradca dla największych firm notowanych na GPW. Był 
współtwórcą serwisu dla inwestorów indywidualnych. Wielokrotnie jako ekspert rynkowy udzielał 
komentarzy dla biznesowych stacji telewizyjnych i innych mediów finansowych. Prowadzi wykłady i szkolenia 
z zakresu inwestowania. Autor wielu publikacji edukacyjnych jak i naukowych, w tym dwóch książek. 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta 

 
Wskazana osoba nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. 

 

d) 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 

 

06.2021 r. – Carpathia Capital ASI S.A.- członek Rady Nadzorczej, funkcja pełniona obecnie  

06.2021 r. – Drago Entertainment S.A. – członek Rady Nadzorczej, funkcja pełniona obecnie  

03.2021 r. – Pixel Crow Games S.A. – członek Rady Nadzorczej,  

12.2019 - 10.2021 r. – Movie Games S.A. – członek Rady Nadzorczej, 

11.2019 r. - 12.2020 r. - Dom Maklerski INC S.A. wiceprezes zarządu,  

03.2015 - 04.2021 r. - Inner Value sp. z o.o. - wiceprezes zarządu 

03.2015 r. - Innerlook sp. z o.o. – prokurent, funkcja pełniona obecnie  

 

 

e) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako 

członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
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W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie 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 oraz wskazana osoba w okresie 
ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała 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 

 

Kamil Gemra pełni funkcje członka Rady Nadzorczej w dwóch podmiotach konkurencyjnych: Drago 

Entertainment SA oraz Pixel Crow Games SA.  Z uwagi na odmienny względem Emitenta profil gier 

przygotowywanych przez obie spółki (Drago Entertainment koncentruje się na niskobudżetowych 

symulatorach, natomiast Pixel Crow przygotowuje strategie czasu rzeczywistego oraz gry w stylistyce pixel 

art), jak również inne grupy odbiorców docelowych, Emitent nie dostrzega potencjalnego konfliktu 

interesów. 

 

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.  
,, 

 

 

Zmiana nr 3 

IV. Dane o Emitencie i jego działalności, 13. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących Emitenta, 

strona 89 

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki  przez Szymona Wawrucha, usunięto:  

,, 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  
Szymon Wawruch – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.  
  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   
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Wieloletni game deisgner pracujący w takich firmach jak: Techland, Ice Flames, Flatter Than Earth, Hexy 

Studio, Testornic. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu level designu, testowania gier.  

Posiada tytuł Inżyniera, ukończył studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie kierunku ORiKF. 

Absolwent Kursu GDS w Warszawie w roku 2017.  

  
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   
  

W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych. 

  

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 dana osoba nie 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 oraz wskazana osoba w okresie 
ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  
  

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej   
  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
  

h) informacja 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.  

,, 


