
ŻYCIORYS OSOBY POWOŁANEJ NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  

3R GAMES S.A.  

Imię i nazwisko: Kamil Gaworecki 

Opis wykształcenia: Kamil Gaworecki jest absolwentem Finansów i 

Bankowości w Szkole Głównej Handlowej (specjalizacja: 

bankowość inwestycyjna) oraz podyplomowych 

studiów z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i 

upadłościowego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Opis kwalifikacji: Kamil Gaworecki posiada licencję doradcy 

inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych, 

doradcy restrukturyzacyjnego, certyfikowanego 

doradcy w ASO oraz międzynarodowy tytuł CAIA, jest 

aktywnym inwestorem zarówno w podmiotach 

notowanych, jak i niepublicznych. 

Zajmowane wcześniej 

stanowiska wraz z opisem 

przebiegu pracy zawodowej: 

Od 2006 roku zawodowo związany z polskim rynkiem 

kapitałowym. Karierę rozpoczynał jako analityk i 

makler w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. Od 2007 

roku pracował w branży zarządzania aktywami jako 

zarządzający portfelami i funduszami akcji kolejno w 

PTE Nordea, TUnŻ Nordea, a od 2009 roku do 2016 roku 

w PZU TFI, jednej z czołowych firm inwestycyjnych w 

Europie Środkowej, gdzie odpowiadał za portfele o 

łącznej wartości około 3 mld zł. W latach 2016 - 2018 

kierował własnym autorskim funduszem Sniper FIZ. 

Kamil Gaworecki pełni funkcję prezesa notowanej na 

New Connect spółki Grupa Modne Zakupy S.A. , 

zasiada w radzie dyrektorów notowanej na GPW spółki 

rolniczej IMC S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz w 

radach nadzorczych spółek 3R Games S.A. i Punk Pirates 

S.A., również notowanych na rynku głównym GPW. 

Prowadzi także własną kancelarię restrukturyzacyjną i 

pełni funkcję syndyka w licznych postępowaniach 

upadłościowych. 

Wskazanie innej działalności 

wykonywanej poza 

przedsiębiorstwem emitenta, z 

oceną, czy jest w stosunku do 

działalności wykonywanej w 

przedsiębiorstwie emitenta 

konkurencyjna: 

Kamil Gaworecki nie wykonuje działalności 

konkurencyjnej w stosunku do działalności 

wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. 

Wskazanie, czy osoba 

uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej jako wspólnik 

Kamil Gaworecki nie uczestniczy w spółce 

konkurencyjnej do 3R Games S.A. jako wspólnik spółki 

cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie 



spółki cywilnej, spółki 

osobowej, spółki kapitałowej 

lub uczestniczy w 

konkurencyjnej osobie prawnej 

jako członek jej organu: 

uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako 

członek jej organu. 

Informacje o wpisie powołanej 

osoby, zamieszczonym w 

Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, 

prowadzonym na podstawie 

ustawy o KRS: 

 

Nie figuruje 

 

 

 

 


