
Aleksander Caban – członek Zarządu Kadencja Aleksandra Cabana upływa w dniu 30 czerwca 2027 r.

Aleksander Caban posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach

(dyplom z animacji gier komputerowych).

Doświadczenie zawodowe: 7.2015 – obecnie wspólnik i członek Zarządu Carbon Studio sp. z o.o., a

następnie Spółki.

10.2014 - obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – wykładowca;

2010 – 9.2014 The Farm 51 Group S.A. – Concept Artist, GUI Designer;

Aleksander Caban: nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla

Emitenta, za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach członkiem organów

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego, natomiast

jest członkiem zarządu Fundacji RARA AVIS,

Nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których

mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub

ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w

rozumieniu przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymał w tym okresie sądowego zakazu

działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

Nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub

nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których

ustanowiono zarząd komisaryczny, za wyjątkiem Fundacji RARA AVIS, która została postawiona w stan

likwidacji w związku z niepozyskaniem środków na finansowanie celów statutowych, Dokument

informacyjny Carbon Studio S.A.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej

lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20

sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy.

Karolina Koszuta-Caban – członek Zarządu Kadencja Karoliny Koszuty-Caban upływa w dniu 30

czerwca 2027 r.,

Karolina Koszuta-Caban posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w

Katowicach.

Doświadczenie zawodowe: 1.2018 – obecnie członek zarządu Stowarzyszenia Dobry Wieczór.

7.2015 – obecnie wspólnik i członek Zarządu Carbon Studio sp. z o.o., a następnie Spółki;

6.2015 – obecnie wspólnik i członek zarządu Bubblemap sp. z o.o.;

10.2012 - obecnie Uniwersytet Śląski – wykładowca;

6.2010 – 9.2014 The Farm 51 Group S.A. – Lead Designer;

Karolina Koszuta-Caban:



● nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,

● za wyjątkiem wskazanych powyżej nie była w ostatnich trzech latach członkiem organów

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego,

● nie została w okresie ostatnich pięciu lat skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o

których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o

ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymała w tym

okresie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w

spółkach prawa handlowego,

● nie pełniła w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub

nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których

ustanowiono zarząd komisaryczny,

● nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

● nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy.

Błażej Szaflik – prezes Zarządu Kadencja Błażeja Szaflika upływa w dniu 30 czerwca 2027 r.

Błażej Szaflik posiada wykształcenie wyższe, ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

7.2015 – obecnie wspólnik i prezes Zarządu Carbon Studio sp. z o.o., a następnie Spółki.

10.2012 - 6.2021 Uniwersytet Śląski – wykładowca/mentor (projektowanie gier);

6.2010 – 9.2014 The Farm 51 Group S.A. – Lead Designer;

Błażej Szaflik:

● nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,

● za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich trzech latach członkiem organów

zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego,

natomiast jest członkiem zarządu Fundacji RARA AVIS,

● nie został w okresie ostatnich pięciu lat skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o

których mowa w art. 18 § 2 KSH lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o

ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, jak również nie otrzymał w tym okresie

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach

prawa handlowego,

● nie pełnił w ostatnich co najmniej pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub

nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których

ustanowiono zarząd komisaryczny, za wyjątkiem Fundacji RARA AVIS, która została
postawiona w stan likwidacji w związku z niepozyskaniem środków na finansowanie celów

statutowych,

● nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,



● nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowy.


