
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej) 

 

a) imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:  

Dr Dong Liu, Członek Rady Nadzorczej począwszy od 2 listopada 2015 r., kadencja upływa z dniem 

2 listopada 2020 r.  

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Dr Liu związał swoją karierę zawodową z sektorem biomedycznym i farmaceutycznym, skupiając się na 

rozwoju i implementacji procesów innowacyjnych, spieniężaniu innowacji, tworzeniu wniosków 

patentowych, powództw, reprezentacji w postępowaniach sądowych oraz kwestiach związanych 

z licencjonowaniem w skali globalnej. Wpływy, jakie dr Liu posiada w środowisku, wynikają z jego 

eksperckiej wiedzy z zakresu własności intelektualnej w Północnej Ameryce, Europie i Chinach. 

 

W ramach swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego dr Liu pracował w Nowym Jorku jako 

starszy naukowiec i Kierownik zespołu badań pre-klinicznych z zakresu neurobiologii, określania składu 

leków oraz usług badań kontraktowych. Dr Liu inicjował postępowania w sprawie rejestracji praw 

własności intelektualnej wynalazków, do stworzenia których doprowadził, w szczególności zaś do 

rejestracji praw do nowego użycia związku chemicznego dla leczenia ADHD oraz do wysokowydajnej 

behawioralnej platformy dla oceny farmakologicznej z użyciem zautomatyzowanej robotyki, 

przetwarzania obrazu video na żywo i uczenia maszynowego, do których to udzielone prawa ochronne 

wydatnie przyczyniły się do stworzenia strategicznych aktywów z zakresu własności intelektualnej 

wspomagających partnerów i klientów. Mając odpowiednią wiedzę z zakresu sektora własności 

intelektualnej, dr Liu został powołany na doradcę patentowego oraz Kierownika ds. własności 

intelektualnej zatrudnionego w Danish Foundation and Holding Company, zrzeszającej notowane 

publicznie spółki pełniące rolę liderów sektora biotechnologicznego. Dr Liu prowadził operacje z zakresu 

własności intelektualnej w regionie Azja – Pacyfik w ramach swojej jednostki Property & Partnering 

Organization, z wartym wzmianki sukcesem jakim było przeprowadzenie pierwszej tego typu operacji 

grupy na terenie Chin. Następnie dr Liu dołączył do zespołu spółki z listy Fortune 100 w roli Kierownika 

ds. środków własności intelektualnej oraz Dyrektora ds. zarządzania środkami własności intelektualnej 

oraz technologii zewnętrznych na terenie Chin. Po raz kolejny dr Liu z sukcesem tworzył w Chinach 

lokalne możliwości rozwoju własności intelektualnej, które były wykorzystywane przez spółkę dla celów 

działalności w regionie Azja – Pacyfik oraz dla działań podejmowanych na terenie Chin, w szczególności 

dla potrzeb wschodzących rynków fotowoltaiki, płaskich wyświetlaczy, uzdatniania wody oraz 

farmaceutycznych substancji pomocniczych.  

 

Pochodzący z Shenyang, prowincja Liaoning, dr Liu studiował medycynę na Chińskim Uniwersytecie 

Medycznym w Shenyang w Chinach (gdzie otrzymał tytuł lekarza medycyny) oraz neurologię 

i neurochirurgię na Uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie (gdzie otrzymał tytuł doktora nauk 

medycznych). Przez lata swojej pracy otrzymał szereg stypendiów i nagród, takich jak Nair Award (2000), 

nagrodę pierwszej klasy stypendium Kanadyjskiego Instytutu Badań nad Zdrowiem dla osób z tytułem 



naukowym doktora (2001-2004) oraz pierwsze autorstwo dwóch publikacji w czasopiśmie Science and 

Nature. 

 

c) informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla Emitenta 

istotne:  

Dr Liu pełni kluczową rolę w działaniach CoGyn na całym świecie, w szczególności zaś na rynkach 

wschodzących. Został uznanym IAM (zarządzanie własnością intelektualną) Patent 1000, trzy razy z 

rzędu w latach 2012-2014 (www.iam-media.com) 

 

d) informacje o wszystkich spółkach prawa handlowego, w których w ciągu co najmniej trzech 

ostatnich lat osoba ta była członkiem organów zarządzających lub nadzorujących bądź wspólnikiem, 

ze wskazaniem, czy osoba ta wciąż pełni funkcje w takich organach lub wciąż jest wspólnikiem:  

Dr Liu jest starszym partnerem w Boss & Young Patent and Trademark Law Office w Pekinie, Chiny; 

kieruje działaniami firmy z zakresu własności intelektualnej w sektorach urządzeń medycznych, 

biotechnologii, tzw. czystych technologii oraz w innych sektorach technologicznych, takich jak choćby 

sektor nowych mediów. Jest również odpowiedzialny za licencjonowanie przedmiotów własności 

intelektualnej oraz transakcje z nimi związane.  

 

e) informacje o prawomocnych wyrokach sądowych skazujących tę osobę za przestępstwo oszustwa 

w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat, ze wskazaniem, czy osoba ta otrzymała sądowy zakaz 

sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa 

handlowego w ciągu co najmniej pięciu ostatnich lat:  

Nie dotyczy.  

 

f) szczegóły wszystkich przypadków bankructwa, obowiązkowego zarządu bądź likwidacji w ciągu co 

najmniej pięciu ostatnich lat dla podmiotów, w których osoba ta była członkiem organów 

zarządzających lub nadzorujących:  

Nie dotyczy.  

 

g) informacje o tym, czy osoba ta wykonuje czynności pozostające w konkurencji z czynnościami 

Emitenta bądź jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce prawa handlowego, 

bądź członkiem organu spółki akcyjnej, bądź członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby 

prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

h) informacje o tym, czy osoba ta jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników:  

Nie dotyczy. 

 

 


