
 

CZĘŚD I 

Imię, nazwisko, zajmowane stanowiska lub funkcja pełniona w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką został kandydat powołany. 

 

Sawa Zuzanna  Zarębioska- Przewodnicząca  Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 18.06.2017r.   

CZĘŚD II 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 

 

Absolwentka studiów wyższych na kierunku prawo. W 1989 roku ukooczyła Wydział Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989 – 1993 odbyła aplikację adwokacką 
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie . W 1993 roku została wpisana na listę adwokatów 
Izby Adwokackiej w Warszawie.  
 
Adwokat  (partner zarządzający)   w Kancelarii Adwokackiej    S.C. Wołodkiewicz –Jacyna, Zarębioska, 
Zawadzki  w Warszawie, odpowiedzialny za kontakty z klientami  kancelarii  ze szczególnym 
uwzględnieniem klientów  korporacyjnych oraz  za organizację  i  pracę działu prawnego  zajmującego 
się obsługą spółek kapitałowych.  Specjalizujący się w prawie handlowym,  gospodarczym i  
medycznym. 
 

Posiada doświadczenie związane z pełnieniem  funkcji w organach nadzorczych w podmiotach 
zajmujących się świadczeniem usług medycznych  oraz   produkującą  radiofarmaceutyków, które to 
podmioty  w swojej  działalności  wykorzystują najnowsze technologie i rozwiązania.  

Współautor komentarza on line  do kodeksu handlowego wydanego przez Wydawnictwo C.H Beck   w  
części  dotyczącej przekształcenia spółek.    

Prowadzi  działalnośd  edukacyjną poprzez prowadzenie warsztatów  dla aplikantów adwokackich i 
radcowskich  przygotowujących uczestników do egzaminów  z zakresu prawa gospodarczego. 

Członek Zarządu Fundacji Prometeusz dla Seniorów im. Książąt Marii i Włodzimierza Czetwertyoskich.                                               
                                       

CZĘŚD III 

Wskazanie działalności wykonywanej przez kandydata poza emitentem, gdy działalnośd ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta. 

Brak takiej działalności 

 

  



CZĘŚD IV 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 
kandydat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 
czy kandydat nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem. 

 

Synektik S.A  – Przewodnicząca Rady Nadzorczej ( nadal pełni tę funkcję)   
Appiled Medical Science S.A – Przewodnicząca Rady Nadzorczej ( nadal pełni tę funkcję)  

Ameds Centrum Sp. z o.o. członek Rady Nadzorczej ( nadal pełni tę funkcję) 
Biogene Sp. zo.o. – Prezes Zarządu ( już nie sprawuje tej funkcji)  
Wspólnik w spółce Biogene Sp. z o.o. ( nadal posiada udziały  w tym podmiocie) 
Wspólnik w spółce Medical Travel Europe  Sp. z o.o., ( nadal posiada udziały  w tym podmiocie)  
Wspólnik w spółce Armedica Sp. z o.o. ( nadal posiada udziały  w tym podmiocie) 
Wspólnik w spółce art. home Sp. z o.o. ( nie posiada już udziałów w tym podmiocie)  

CZĘŚD V 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których kandydat został skazany za 
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat kandydat otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Brak takich wyroków  

CZĘŚD VI 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których kandydat pełnił funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

Brak takich  sytuacji  

CZĘŚD VII 

Informacja, czy kandydat prowadzi działalnośd, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

Brak takiej działalności 

CZĘŚD VIII 

Informację, czy kandydat  figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Nie figuruje 

 


