
Marcin Artur Marzęcki 

Zajmowane stanowisko Prezes Zarządu 

Termin upływu kadencji 18 maja 2025 roku 

Wykształcenie  wyższe 

Kariera zawodowa    

Kwalifikacje zawodowe: 

• 20 lat doświadczenia zawodowego w promocji ze specjalizacją w branży gier: influencerzy, 

social media, pisma drukowane, radio, TV, przeprowadzone ponad 200 kampanii 

promocyjnych gier 

• 20 lat w brand management – zarządzaniu rozwojem marek gier 

• 14 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami ludzi 

• 10 lat doświadczenia w pracy w międzynarodowych strukturach firm 

• 10 lat doświadczenia w zarządzaniu spółkami 

 

Doświadczenie zawodowe: 

• 2013 - obecnie - współzałożyciel, wspólnik, prezes zarządu Kool2Play S.A. 

• 2017 - 2021 – założyciel, wspólnik, Prezes Zarządu Buzzrounds sp. z o.o. (dawniej: Kool 

Things sp. z o.o.) 

• 2017 – obecnie - Prezes Zarządu Kool Things sp. z o.o. (dawniej: Kool Things sp. z o.o. s.k.)  

• 2009 - 2010 – Członek Zarządu, dyrektor marketingu CD Projekt RED    

• 2005 - 2008 – dyrektor marketingu CD Projekt (obecnie cdp.pl) 

•                 2002 – obecnie – własna działalności gospodarcza pod firmą: Kool Things Marcin Marzęcki 

• 1999 - 2005 – menedżer ds. marketngu CD Projekt (obecnie cdp.pl) 

• 1995 - 1999 – redaktor PC Gamer Polska 

 

Doświadczenie zawodowe oraz informacje o sprawowaniu funkcji w organach zarządzających lub 

nadzorczych: 

• 2013 - obecnie - współzałożyciel, wspólnik, Prezes Zarządu Kool2Play S.A.  

• 2017 - 2021 – założyciel, wspólnik, Prezes Zarządu Buzzrounds sp. z o.o. (dawniej: Kool 

Things sp. z o.o.) 

• 2017 – obecnie - Prezes Zarządu Kool Things sp. z o.o. (dawniej: Kool Things sp. z o.o. sp. k.) 

2009 - 2010 – Członek Zarządu, dyrektor marketingu CD Projekt RED    

Pan Marcin Marzęcki nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 

trzech lat, Pan Marcin Marzęcki był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal 

wspólnikiem:  

• 2013 - obecnie - współzałożyciel, wspólnik, Prezes zarządu Kool2Play S.A. 



• 2017- 2021 – założyciel, Prezes zarządu Buzzrounds sp. z o.o. (dawniej: Kool Things sp. 

z o.o.) 

• 2017 – obecnie – Prezes Zarządu Kool Things sp. z o.o. (dawniej: Kool Things sp. z o.o. 

sp. k.) 

Pan Marcin Marzęcki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 k.s.h., ani na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska, jak również za 

przestępstwa wskazane w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub Ustawie z dnia 26 października 

2000 r. o giełdach towarowych. 

Pan Marcin Marzęcki nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta 

lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu. 

Pan Marcin Marzęcki nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub 

zarządzającej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub 

likwidacji, jak również nie pełnił funkcji w podmiotach, w których toczyła się restrukturyzacja, lub 

w których został ustanowiony zarząd komisaryczny. 

Pan Marcin Marzęcki nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności 

Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 

organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pan Marcin Marzęcki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

 


