
Statement by a Vivid Games S.A. Supervisory Board candidate!!!
Hereby, I confirm that I accept to be a candidate to the Supervisory Board of Vivid Games 
S.A. seated in Bydgoszcz (“the Company”).!!
Furthermore, I declare that:!

1) I am not subject to statutory circumstances which prevent me from being appoint-
ed and holding position of a member of the Supervisory Board of the Company, in 
particular I am not subject to circumstances described in Article 18 (being convict-
ed of an economic or managerial offence) and Article 387 (being employed by the 
Company) of Code of Commercial Companies;!

2) I am not involved in activities competitive with the activities of the Company, I am 
not a partner in a competitive partnership or a member of a body of a competitive 
company or other legal person;!

3) I am not listed in the Insolvent Debtors Register held subject to National Court 
Register Act of 20 August 1997.!!

I oblige to inform the Company in writing on any changes within the scope of the above dec-
larations.!!
I also accept processing of my personal data and presenting my profile and professional CV 
to the Company’s shareholders and investors via Company’s website in relation with my 
candidacy to the Supervisory Board. !!!!!!!
...................................................................................!
(place, date)!!!!!
Paul Bragiel!
(first and last name)!!!!!
...................................................................................!
(signature)  !!!!

Paul Bragiel
Singapore, 24/3/17



!
Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej!

Vivid Games S.A. w Bydgoszczy!!!!
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Vivid Games S.A. 
w Bydgoszczy („Spółka”).!!
Ponadto, oświadczam, że:!!

1) nie występują w stosunku do mnie przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz 
pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności przesłanki 
określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;!!

2) nie wykonuję działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przed-
siębiorstwie Spółki oraz że nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub 
spółce osobowej, ani też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, czy też 
członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;!!

3) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z 
późn. zm.).!!

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich 
okoliczności w zakresie oświadczeń złożonych powyżej.!!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki 
oraz życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki na stronie internetowej Spółki w 
związku z kandydowaniem do Rady Nadzorczej Spółki.!!!!!!
...................................................................................!
(miejscowość, data)!!!!!
Paul Bragiel!
(imię i nazwisko)!!!!!
...................................................................................!
(podpis)  


