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1993 - 1998 Starszy asystent w Zakładzie Biosyntezy Białka w Instytucie Biochemii i Biofizyki  
                      PAN  
1998 - 2008 Adiunkt w Zakładzie Biosyntezy Białka w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN  
2008 - 2009 Członek Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Genomed Sp. z o.o. 
2009 - 2010 Profesor nadzwyczajny, Instytut Biotechnologii, Wydział Chemiczny Politechniki  
                      Warszawskiej 
2009 - 2013 Członek Zarządu Genomed S.A.(poprzednio: Genomed Sp. z o.o.)  
2013 -           Prezes Zarządu Genomed S.A., kadencja do dnia 25.06.2017 r.  
  
 
Wykształcenie, uzyskane stopnie naukowe  
 
1984-1990 Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: biologia   
                    molekularna)  
1990 Stopień magistra biologii na Uniwersytecie Warszawskim  
1998 Doktorat w dziedzinie biochemii w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN,  
          temat: „Potato virus Y phylogeny and engineered virus resistance” 
2008 Habilitacja w dyscyplinie nauk biologicznych, w dziedzinie biologia, temat: „Helikaza  
          NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C – potencjalny cel terapii antywirusowej 

Doświadczenie naukowe  

 Kierownik projektu badawczego KBN Nr 5P06A04010p04 “Konstrukcja roślin 
transgenicznych, odpornych na infekcje wirusem Y ziemniaka”, 1996-1998  

 Wykonawca projektu „Poszukiwanie nowych inhibitorów RNA helikazy wirusa 
zapalenia wątroby typu C (HCV)-potencjalnych środków przeciwwirusowych do 
terapii i profilaktyki chorób indukowanych przez HCV” realizowanego w ramach V 
Programu Tematycznego, akronim ‘HCV Inhibitors” (kontrakt nr QLK2-CT-2002-
01079), 2001-2005  

 Kierownik projektu badawczego MEiN Nr 2 P05A 03829 „Inhibitory helikazy RNA 
wirusa zapalenia watroby typu C(HCV) a polimorfizm genetyczny HCV”, 2005-2008 
Kierownik projektu badawczego w ramach projektu badawczego zamawianego nr 
PBZ- MIN-014/P05/2004, 2005-2008  

 Promotor dwu prac doktorskich (zakończonych w 2009 r.), opieka naukowa nad jedną 
pracą doktorską (zakończonej w 2008)  

 Promotor trzech prac magisterskich (zakończonych w 2007 i 2010 roku)  
 Promotor 3 prac dyplomowych inzynierskich (zakończonych w 2010 r)  

Doświadczenie biznesowe  

2002 - 2007 Współpraca z serwisem usługowym Oligo.pl w Instytucie Biochemii i Biofizyki 
PAN jako specjalistka ds. syntez specjalnych, odpowiedzialna za wprowadzanie do oferty 
nowych produktów – oligonukleotydów modyfikowanych i enzymów restrykcyjnych; i za 
organizację współpracy i kontakty z firmami Metabion International AG oraz EURx Sp z o.o.  



2007- 2008 Współzałożycielka, współwłaścicielka i członek Rady Nadzorczej Genomed          
Sp. z o.o. (początkowo DNA Serwis Sp. z o.o.)  

Pani Anna Boguszewska-Chachulska  nie prowadzi działalności wykonywanej poza Genomed 
S.A., która ma istotne znaczenie dla emitenta. 
W okresie ostatnich pięciu lat Pani Anna Boguszewska-Chachulska  nie została skazana za  
przestępstwa, oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja  
podmiotu, w którym Pani Anna Boguszewska-Chachulska pełniła funkcję członka rady 
nadzorczej lub organu zarządzającego. 
Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec 
Genomed S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki 
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej 
lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
Pani Anna Boguszewska-Chachulska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników  
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku                 
o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Według oświadczenia członka Zarządu brak jest powiązań pomiędzy nim a innym  
akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. 
 


