ŻYCIORYS ZAWODOWY
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Marcin Stanisław Szuba, członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu 31 lipca 2018 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
1. Doświadczenie zawodowe
- zarządzanie funduszami inwestycyjnymi lokującymi aktywa w Polsce i za granicą
- ocena technologii medycznych
- ocena kondycji finansowej spółek
2. Zajmowane stanowiska
2014.10 – do chwili obecnej – Trigon TFI SA - Dyrektor Zarządzający Globalnym Funduszem
Medycznym (GFM) FIZ oraz od listopada 2015 roku także zarządzający Medycznym
Publicznym (MP) FIZ
2009.09 – 2014.09 – PZU Asset Management SA oraz TFI PZU SA - Zarządzający oraz Dyrektor
d/s Sektora Medycznego – zarządzający funduszami medycznymi PZU FIO EME oraz FIZ
Medyczny
2007 – 2009 – Nordea PTE – analityk a następnie zarządzający
2004 – 2006 – Victorian WorkCover Authority (VWA), Melbourne, Australia – Project
Development Officer
1998 – 2004 – Pharmaceutical Management Agency PHARMAC Ltd, Wellington, Nowa
Zelandia - Therapeutic Group Manager
1996 – 1998 – Novo Nordisk Polska Sp. z o.o. – Product Manager
3. Kwalifikacje zawodowe
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w W-wie (1993). Posiada także
dyplom MBA University of Illinois (Urbana-Champaign, USA) (1995) oraz dyplom magistra
zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1995). Ukończył także studia podyplomowe w
zakresie polityki zdrowotnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi i finansami w ochronie
zdrowia na University of Leeds, Wielka Brytania (1996).
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta
Trigon TFI – Dyrektor Zarządzający funduszami medycznymi
Poltreg SA - Członek Rady Nadzorczej
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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
Poltreg SA - Członek Rady Nadzorczej

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
Nie dotyczy.
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.
Informacje, 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
Poltreg SA - Członek Rady Nadzorczej.
Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie figuruje.

