Andrzej Trznadel - Członek Rady Nadzorczej
a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Andrzej Trznadel, Członek Rady Nadzorczej STEM CELLS SPIN SA , kadencja do dnia 09-02-2016 r.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Andrzej Trznadel jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz studiów doktoranckich na Wydziale
Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z
zakresu finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i studia podyplomowe z
zakresu prawa handlowego i zarządzania jednostkami gospodarczymi na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem
Skarbu Państwa. Doświadczenie w sektorze bankowym i na rynku pieniężnym zdobył jako Dyrektor do spraw
korporacyjnych w dolnośląskim regionie ING Bank. Równolegle pełnił funkcję członka, a następnie
przewodniczącego komitetu kredytowego regionu Banku.
Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobył jako współzałożyciel Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, w
którym pełnił obowiązki szefa zespołu inwestycji rynku pierwotnego. Jako założyciel i zarządzający Kancelarią
T&T Consulting posiadającą od 2008 r status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, prowadził procesy
przekształceniowe, emisyjne oraz upublicznienie spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW. W
roku 2011 r. uzyskał indywidualną licencję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect nr 12. Zarządzał
funduszem private equity o profilu biotechnologicznym będącym spółką publiczną, w ramach której
przeprowadzono kilkadziesiąt inwestycji zakończonych wprowadzeniem spółek portfelowych do ASO i GPW.
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta:
Pan Andrzej Trznadel nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej wobec spółki Stem Cells Spin SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej, z włączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w
spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Steam Cells Spin SA. Poza Emitentem nie wykonuje
działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy
dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
 DAF Finanse SA -Wiceprezes Zarządu ( aktualnie)
 Kancelaria „Conselion” Prawo i Podatki – Partner ( aktualnie)
BIOMXIMA SA- Członek Rady Nadzorczej ( aktualnie)
 T&T Consulting Sp. z o.o. - Członek zarządu - wspólnik
 Biomed Inwestors S.A. - Prezes Zarządu,
 WDM Kapital S.A. - Prezes Zarządu.
e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Wobec Pana Andrzeja Trznadla nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za
przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Andrzej Trznadel nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej
ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy.
g) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, 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:
Pan Andrzej Trznadel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub
członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Andrzej Trznadel nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
Andrzej Trznadel

