
 

 

Pan Marcin Kobylecki – Członek Zarządu  
kadencja upływa w 2021 roku 
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje 
pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
 
Marcin Kobylecki – Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej emitenta w latach 2011-2013. 
 
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 
Chief Creative Officer 
 
Odpowiada za artystyczne produkcje animowane studia, 
projekty specjalne oraz interaktywne. 
 
Jako producent wykonawczy zaangażowany był w 
produkcję krótkometrażowych filmów animowanych 
takich jak: „Katedra”, Sztuka spadania” Tomasza 
Bagińskiego oraz „Arka” Grzegorza Jonkajtysa. Kierował 
zespołem przygotowującym cinematiki na potrzeby serii 
gier „Wiedźmin”, za które otrzymał nominację 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Efektów Specjalnych. 
Zajmował się również realizacjami teatralnymi, min. 
animacje do spektaklu „Akademia Pana Kleksa”, 
wizualizacja koncertu Krzysztofa Pendereckiego „Siedem 
bram Jerozolimy”. Był odpowiedzialny za realizację 
projektu „Animowana historia Polski” na potrzeby 
polskiego pawilonu EXPO 2010 w Szanghaju. Kierował 
zespołem realizującym projekt „Miasto ruin” na zlecenie 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Wraz z zespołem 
odpowiedzialny był za takie projekty jak:  kampania „Move 
Your Imagination” promującą Polskę na targach ITB w 
Berlinie dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Koncepcje 
wystaw stałych Muzeum Historii Polski i Muzeum Józefa 
Piłsudskiego, projekt „Ambition” dla Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, scenariusz wystawy polskiego pawilonu na 
EXPO 2015 w Mediolanie czy „Legendy polskie” dla 
Grupy Allegro. 
 
Pełni funkcję Dyrektora Fish Ladder - studia 
projektującego i realizującego przedsięwzięcia 
biznesowe oraz społeczne, dostarczającego rozwiązania 
kreatywne i strategie łączące design, nowoczesne 
technologie i kulturę. 
 
Realizował wiele innych autorskich filmów twórców 
związanych z Platige Image oraz projektów dla instytucji 
publicznych, kulturalnych i artystycznych. 
 
Wykształcenie: 
 
Politechnika Śląska w Gliwicach 
1996- 2001,  studia magisterskie, Automatyka i robotyka 
   
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną 
osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta, 
 
Działalność Pana Marcina Kobyleckiego poza emitentem 
nie ma istotnego znaczenia 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, 
 
W ciągu ostatnich trzech lat uczestniczył jako członek 
organów następujących spółek: 
 
PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 
0000389414) – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w 
latach 2011 - 2013;  
 
FUNDACJA AKCJA  (KRS 0000111522) – Członek Rady 
Fundacji od 2002 roku 
 
e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na 
mocy których dana osoba została skazana za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej  
 
Pan Marcin Kobylecki 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 Marcin Kobylecki nie pełnił funkcji i 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 Marcin Kobylecki 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 Marcin Kobylecki nie figuruje w rejestrze dłużników 
niewypłacalnych. 


