
 
 Życiorys zawodowy – Jacka Wojciechowicza,  Prezesa Zarządu Emitenta 

 
 
 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, 
 

Pan Jacek Wojciechowicz posiada wykształcenie wyższe biotechnologiczne i informatyczne  
(absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), podyplomowe z zakresu 
komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych (Uniwersytet Łódzki) oraz z zakresu zarządzania (MBA, 
Wielkopolska Szkoła Biznesu z Poznaniu). W latach 2001-2014 prowadził prace naukowe w Instytucie 
Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, a następnie w latach 2004-2006 był pracownikiem Instytutu 
Badań DNA w Warszawie. Współzałożyciel Centrum Badań DNA sp. z o.o w 2006 roku, a w 2010 roku 
współzałożyciel INNO-GENE S.A. Dyrektor Działu Badawczo-Rozwojowego Centrum Badań DNA Sp. 
 z o.o. odpowiedzialny za realizację prac badawczo-rozwojowych spółki. 

 
- wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta, 
 
Pan Jacek Wojciechowicz nie wykonuje żadnej innej działalności, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta. 
 
- 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 

 
Pan Jacek Wojciechowicz  w ostatnich trzech latach oraz obecnie pełni funkcję Prezesa 
Zarządu spółki Centrum Badań DNA sp.z o.o.,  
Pan Jacek Wojciechowicz  w ostatnich trzech latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki 
INNO-GENE S.A. 
Pan Jacek Wojciechowicz w ostatnich trzech latach oraz obecnie pełni funkcję Prezesa 
Zarządu spółek Med4one sp.z o.o., Medgenetics sp.z o .o., Medgenetix sp. z o.o., Genomix 
sp. z o.o., jest członkiem Rady Nadzorczej Centrum Technologii Inhibitorowych sp. z o.o. oraz 
spółki Central Europe Genomics Center sp. z o.o. 
Do stycznia 2014 roku Pan Jacek Wojciechowicz pełnił funkcję Prokurenta NewLab Systems sp. z o.o.  

Pan Jacek Wojciechowicz  jest akcjonariuszem spółki INNO-GENE S.A. 

 
- 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, 
 
Pan Jacek Wojciechowicz  nie był skazany w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat za 



przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał zakazu sądowego do działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 
 
 
- 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,  
 
Pan Jacek Wojciechowicz  nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
w podmiotach, które znalazłyby się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji.  
 
-  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 Jacek Wojciechowicz  nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta oraz nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
 
-  informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;  
 

Pan Jacek Wojciechowicz  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 


