
1. Informacje dotyczące Pana Jarosława Sawko 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 
Jarosław Sawko 
Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Obecna kadencja Rady Nadzorczej upływa z dniem 21 czerwca 2022. Mandaty Członków rady 
nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków rady nadzorczej. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
Pan Jarosław Sawko w 1997 roku razem z Piotrem Sikorą założył PLATIGE IMAGE -jedno z 
najważniejszych studiów postprodukcyjnych w Europie Środkowej. Studio specjalizuje się w usługach 
z zakresu animacji, efektach specjalnych, produkcji i postprodukcji reklam oraz realizacji własnych 
projektów krótko - i pełnometrażowych.  
Ponadto Pan Jarosław Sawko jest producentem filmowym. Jest  zaangażowany w takie produkcje jak 
m.in. Another Day of Life oraz Wiedźmin.  
Jarosław Sawko jest absolwentem Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz Akademii Psychologii 
Przywództwa Jacka Santorskiego, posiada stopień MBA Warszawskiej Szkoły Biznesu oraz Akademii.  
 
 
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta 
 
Działalność Jarosława Sawko poza emitentem nie ma istotnego znaczenia 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 jest nadal wspólnikiem 
W ciągu ostatnich trzech lat uczestniczył jako członek organów następujących spółek: 
 
PLATIGE FILMS, LLC Z SIEDZIBĄ W NOWYM JORKU –Officer; do 8 listopada 2017 r.  
 
PLATIGE IMAGE,INC Z SIEDZIBĄ W NOWYM JORKU- PRESIDENT; od marca 2012 r. do 8 listopada 2017r. 
 
PLATIGE FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000421210) – 
Wiceprezes Zarządu; od maja 2012 r. do 8 listopada 2017 r.  
 
MORCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000592614) (obecnie  – Dobro 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Członek Zarządu; od 2015 r. do kwietnia 2017 r. 
 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 
Pan Jarosław Sawko nie jest karany za jakiekolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie otrzymał 
też 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 
Pan Jarosław Sawko nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach. 
 
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 
Pan Jarosław Sawko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 
Pan Jarosław Sawko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 

 

 


