Katowice, 7 sierpnia 2o2o r.

DO:

zarząd Artifex Mundi S.A.
ul. Wolności 252
41-800 Zabrze

Ju!

Rady Nadzorczej Artifex Mundi s.A.
ul. Wolności 262
41-800 Zabrze

REZYGNACJA Z PEŁNlENlA FUNKOl PREZESA ZARZĄDU

Ja, niżej podpisany Tomasz Grudziński, niniejszym składam z dniem 30 września 2020 roku rezygnację

z pełnienia funkcji Prezesa oraz ze składu Zarządu Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (adres:
ul. Wolności 262, 41-8oo zabrze), Wpisanej do rejestru przedsiębiorcóW prowadzoneBo przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000411007,
Funkcję Prezesa Zarządu Artifex Mundi (a wcześniejzałożycielaiosoby kierującej działalnościąnaszej

spółki w poprzednich formach prawnych) pełnię od 14 lat. Razem z grupą przyjaciół rozwinęliśmy
10_osobowy start-up tworzący gry za absolutnie symboliczne pieniądze do stabilnej spółki publicznej

notowanej na Giełdzie PapieróW Wartościowych w Warszawie S.A., której akcjonariuszami są
profesjonaIni inwestorzy z całego śWiata. Mieliśmy W tym czasie okresy Iepsze i gorsze. RóWnież ja, jako
Prezes, przez minione 14 lat podejmowałem decyzje zarówno bardzo trafne, jak i boleśnie błędne.
Żadnych się nie Wypieram. okoliczności, które sprawiły, iż W ostatnich 3 latach zapisaliśmy na kańach
naszej historii więcej biznesowych porażek niż sukcesów, w ostatecznym rozliczeniu obciążają mój, jako
Prezesa Zarządu, rachunek.
Dzisiaj jednak decyzję o rezygnacji z funkcji Prezesa i z Zarządu podejmuję w momencie, gdy Artifex

Mundi, W mojej ocenie, Wrócił na właściwetory. Reorganizacja spółki, którą przeprowadziliśmy w
ostatnich kilkunastu miesiącach, już daje bardżo dobre efekty. Mniejszy, efektywniejszy W działaniu,
skoncentrowany na dwóch kluczowych obszarach biznesowych Artifex Mundi notuje znowu obiecujące
wyniki finansowe oraz stabilne przepĘwy pieniężne, umożliwiające samowystarczalny, niezależny i
długoterminowy rozwój.
Moja rezygnacja wynika zarówno z pobudek osobistych, jak i dobrze pojętego interesu Spółki. Od
dłuższego czasu czułem coraz większy rozłam wewnętrzny między tym, co zawsze chciałem robić - czyIi
tworzyć gry - a tym, na czym powinienem się koncentrować jako Prezes Zarządu. Przy obecnej skali
naszego biznesu, działając w formule spółki publicznej, nie jest możliwe (na dłuższąmetę) łączenie tych
dwóch ról ze sobą, Tym bardziej bez uszczerbku dla realizowania ambitnych celów operacyjnych i
biznesowych, które staWiamy Artifex Mundi.

Nie będzie przesadą powiedzenie, że Ańifex Mundi to bardzo istotna częśćmojego życia. Nie
zamierzam te8o zmieniać. Chciałbym pozostać częściązespołu Ańifex Mundi i zaangażować się w pełni
w merytoryczną pracę nad grami, zwłaszcza w segmencie mobilnych gier RPG. Jestem przekonany, że

w rodzinie Ańifex Mundi, zarówno w obecnym Zarządzie, jak i poza nim, mamy osoby, które posiadają

wszelkie predyspozycje, by poprowadzić Artifex dalej ścieżkąwzrostu.
CWując znanego polskiego autora fantasy - coś się kończy, cośsię zaczyno, Myślę, że miejsce, w którym

obecnie jest Artifex Mundijest doskonałym punktem startowym do ogromnego kroku w przód. Wiem,
że nasze ambicje sięgają dużo dale.j niż wynika to z obecnych Wyników. Mam nadżieję, źe W nowej roli
jeszcze pełniej będę mógł w tej wyprawie uczestniczyć i, szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać.

Złożenierezygnacji z dniem 30 Września2020 roku, tj. z istotnym wyprzedzeniem, stanowi Wyraz
poczucia odpowiedzialności za niezakłóconą ciągłośćdziałalnościorganizacjl i ma na celu ułatwienie
Radzie Nadzorczej Artifex Mundi podjęcia odpowiednich kroków związanych z uzupełnieniem Zarządu
Spółki i ukształtowaniem jeBo składu podług odpowiednich kompetencji, a czas pozostały do 30
września2020 roku pozwoli na sprawne przekazanie Wykonywanych przeze mnie dotychczas
obowiązków mojemu następcy w fotelu Prezesa Zarządu.
Chciałbym równocześnie podkreślić, iż jestem gotów wspierać Zarząd Spółki w nowym składzie w
realizacjijego zadań, stosownie do potrzeb i oczekiwań, Moim zamiarem jest również przedstawienie
swojej kandydatury do Rady Nadzorczej Ańifex Mundi pod rozwagę Akcjonariuszy W krótkiej
perspektywie czasu po zakończeniu mojej prezesury. suma moich 14 letnich doświadczeń - na tym
etapie z poziomu nadzoru - powinna okazać się wartościowa na dalszej drodze konsekwentnego
kreowania wartościArtifex Mundi.
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