KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej)

a) Imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:
Manuel Worcel MD będzie Członkiem Rady Nadzorczej od 31 lipca 2015 r., kadencja kończy się 31
lipca 2018 r.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Manuel Worcel jest doświadczonym członkiem kadry kierowniczej w dziedzinie farmaceutyków,
odpowiedzialnym za budowanie zespołów i spółek odnoszących sukcesy w odkrywaniu, rozwoju i
marketingu
lekarstw
sercowo-naczyniowych,
przeciwzapalnych,
psychotropowych,
endokrynologicznych i antybiotyków oraz urządzeń medycznych. Obecnie jest on konsultantem i
wspólnikiem w LIMMED, spółce zajmującej się urządzeniami ortopedycznymi we Francji. Manuel
Worcel był Prezesem i Dyrektorem Naczelnym Cardiokine w Filadelfii, PA, USA oraz NitroMed w
Bostonie, MA, USA. Wcześniej był wspólnikiem i konsultantem w Venture Funds w Bostonie oraz
Wice Prezesem do spraw Badań i Rozwoju w Ciba Geigy (część Novartis) w Madison, NJ, USA i
Roussel Hoechst (część Sanofi) w Paryżu, Francja.
c) Informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla Emitenta
istotne:
Manuel Worcel nie wykonywał żadnych czynności poza Emitentem.
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:
Manuel Worcel nie jest obecnie członkiem zarządu. Jest wspólnikiem w LIMMED, Francja, spółce
zajmującej się urządzeniami medycznymi.
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.

