KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
(dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej)

a) Imię i nazwisko, stanowisko lub funkcje u Emitenta oraz data wygaśnięcia kadencji:
Tim Krochuk będzie Członkiem Rady Nadzorczej od 31 lipca 2015 r., kadencja kończy się 31 lipca 2018
r.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Timothy A. Krochuk, CFA jest dyrektorem naczelnym w GRT Capital Partners, LLC, spółce z Bostonu,
MA zajmującej się doradztwem inwestycyjnym. Pan Krochuk jest menadżerem portfolio i wspólnikiem
zarządzającym funduszu GRT BioEdge Ventures dokonującego wczesnych inwestycji w spółkach
biotechnologicznych. Pan Krochuk ma ponad 24 lata doświadczenia w badaniach i zarządzaniu
inwestycjami.
Przed uruchomieniem GRT Capital Partners, Pan Krochuk został najmłodszym menadżerem
zróżnicowanego portfolio w historii Fidelity Investments. W trakcie tamtejszego stażu stosował on
zaawansowane techniki kwantytatywne do badania rozmaitych przemysłów. Pan Krochuk był
odpowiedzialny za opracowanie, zaprogramowanie i wdrożenie modeli inwestycyjnych
wykorzystywanych w zarządzaniu ponad $20 mld w publicznych funduszach wzajemnych. Jest
doświadczonym programistą i administratorem systemów, który swoją pierwszą spółkę technologiczną
założył w wieku 13 lat.
W roku 2008 Pan Krochuk utworzył CHP Clean Energy, LLC, będącą właścicielem i obsługującą 5
obiektów czystej energii na biogaz w Kalifornii. Obiekty te pobierają niebezpieczny metan wytwarzany
przez zakłady zajmujące się ściekami produkując czystą, efektywną energię dla społeczności lokalnych.
W roku 2013 Pan Krochuk utworzył nowe przedsiębiorstwa, które będą pracować wspólnie z Florida
Gulf Coast University zapewniając intratne stanowiska w południowo-zachodniej Florydzie w
ekscytującej przestrzeni genomiki klinicznej i translacyjnej.
Pan Krochuk posiada stopień licencjata z ekonomii na Harvardzie ('92). Jest on biegłym analitykiem
finansowym będąc w zarządzie lub pełniąc funkcje doradcze w wielu prywatnych spółkach w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. Pan Krochuk ma certyfikat Executive Masters Professional Director
Certification, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Amerykańskie Kolegium Dyrektorów Spółek.
Pan Krochuk jest także aktywnych członkiem zarządu Rady Prezydenckiej szpitala Massachusetts
General Hospital.
c) Informacje o czynnościach wykonywanych poza Emitentem, gdy czynności te są dla Emitenta
istotne:
Tim Krochuk 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:
Tim Krochuk nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorujących bądź wspólnikiem w
spółkach prawa handlowego.
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.

