
CURRICULUM  VITAE 

SEBASTIAN  KOSTECKI 

  

Funkcja: członek Rady Nadzorczej  

„Biogened” S.A. z siedzibą w Łodzi  

 

Upływ kadencji: czerwiec 2019 r.  

Data urodzenia: 

 

                    

13 czerwca 1980 r. 

WYKSZTAŁCENIE 

2011 -  

 

 

2010 

 

adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  

 

doktorat w zakresie prawa cywilnego  

uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  

 

2004 – 2007 

 

 

 

Sąd Okręgowy w Łodzi 

Aplikacja sądowa i egzamin sędziowski 

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE 

2008 – 2014          doradztwo na rzecz „Life Science Technologies” N.V. w Amsterdamie 

                                 doradztwo na rzecz Hurtowni Farmaceutycznej „Biogalla” Sp. z o.o. 

                                 doradztwo na rzecz IBR „Biogened” Sp. z o.o.  

                                 doradztwo na rzecz spółek notowanych na NewConnect   

                      

 

 DODATKOWE OŚWIADCZENIA (stosownie do treści §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO): 

 

- w ostatnich 3 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w innych spółkach prawa handlowego;  

- nie został skazany żadnym prawomocnym wyrokiem, na mocy którego zostałby skazany za przestępstwo oszustwa 

w okresie co najmniej ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej, ani nie otrzymał w okresie co 

najmniej ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego;  

- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub 

nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość lub były objęte postępowaniem likwidacyjnym; 

- w ostatnich 10 latach przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub 

nadzorczych podmiotów, w stosunku do których ustanowiono zarząd komisaryczny; 

- nie prowadzi konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. działalności zawodowej lub gospodarczej;  

- nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do „Biogened” S.A. spółki cywilnej lub spółki osobowej ani 

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,;  

- nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  

o Krajowym Rejestrze Sądowym.  


