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Selvita Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Zarządu Spółki
Zarząd Selvita S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład
Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Brzózkę, Pana Miłosza Grucę oraz Pana Sebastiana Kwaśnego i odwołała
z dotychczasowej funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Nicolasa Beuzena.
Wobec powyższego aktualny skład Zarządu wygląda następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Paweł Przewięźlikowski - Prezes Zarządu,
Bogusław Sieczkowski - Wiceprezes Zarządu,
Sebastian Kwaśny - Wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Brzózka – Członek Zarządu,
Miłosz Gruca – Członek Zarządu.

Powołanie nowych Członków Zarządu jest związane z rozszerzeniem skali działalności Spółki i ma na celu
wzmocnienie ich odpowiedzialności za wynik finansowy nadzorowanych przez nich działów Spółki: projektów
własnych, biologicznego oraz bioinformatycznego i ułatwi kontakty z partnerami biznesowymi Selvity.
Odwołanie Dr. Nicolasa Beuzena jest związane z jego przejściem na stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju, na
którym będzie odpowiedzialny za prowadzenie kontaktów z partnerami biznesowymi spółki w zakresie
projektów badawczych (Alliance Management).
Dr Krzysztof Brzózka – nowy Członek Zarządu - posiada tytuł doktora Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w
Monachium (Niemcy) oraz tytuł magistra biotechnologii ze specjalizacją biologii molekularnej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie (Polska). Jest studentem drugiego roku programu Executive Master of Business
Administration Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu
Ekonomicznego. W latach 2003 – 2008 prowadził badania na uniwersytecie LMU w obszarze sygnalizacji
wewnątrzkomórkowej, mechanizmów obronnych patogenów prowadzących do inhibicji układu
odpornościowego oraz wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. W 2007 roku rozpoczął pracę w firmie Selvita
jako specjalista odpowiedzialny za ewaluację, due dilligence oraz in-licensing projektów badawczych. W 2009
roku objął kierownictwo projektu mającego na celu stworzenie innowacyjnych inhibitorów kinaz Pim o silnej
aktywności przeciwnowotworowej. W następnych latach zainicjował rozpoczęcie kolejnych projektów
badawczych i od 2010 prowadzi Dział Onkologii w Grupie Kapitałowej. Dr Brzózka posiada unikalne
interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie rozwoju projektów w fazie przedklinicznej poczynając od badań in
silico, po chemię medyczną i badania in vitro i in vivo.
Dr Miłosz Gruca – nowy Członek Zarządu jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł
magistra biotechnologii ze specjalizacją biologia molekularna, oraz tytuł doktora biochemii. Ukończył również
dwuletnie studia Executive MBA Stockholm University School of Business i Krakowskiej Szkoły Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego. Od 2007 roku związany z Grupą Kapitałową Selvita, odpowiadał m. in za
wprowadzenie kompleksowych usług biologicznych i analitycznych do oferty firmy. W ramach pracy w spółce
zależnej Selvity – jako członek Zarządu BioCentrum sp. z o.o. odpowiadał za strategiczne zarządzanie
laboratoriami: analitycznym, biochemicznym oraz laboratorium biologii molekularnej i komórkowej. Brał udział
w tworzeniu nowej oferty laboratoryjnej firmy z zakresu badań przedklinicznych. W ramach swoich
obowiązków odpowiada za budowę zespołów projektowych oraz naukowe i strategiczne kierownictwo nad
interdyscyplinarnymi zespołami naukowców. W 2010 roku objął kierownictwo nad największym działem w
Grupie Kapitałowej Selvita - Działem Badań Biologicznych.

Pan Sebastian Kwaśny – nowy Wiceprezes Zarządu jest magistrem inżynierem telekomunikacji, absolwentem
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada dyplomy Master of Business Administration Wyższej Szkoły
Zarządzania Polish Open University w Warszawie oraz Oxford Brookes University. Pan Sebastian Kwaśny
pracuje w Selvita S.A. od kwietnia 2011 roku, gdzie pełni funkcję Dyrektora Działu Bioinformatyki, nadzorując
wszystkie projekty informatyczne i bioinformatyczne pionu usługowego Spółki.
W latach 1998 – 2010 Pan Sebastian Kwaśny pracował w Grupie COMARCH. W latach 1998-1999 był inżynierem
oraz kierownikiem działu. W latach 2000-2006 pełnił funkcję Dyrektora centrum odpowiedzialności w Sektorze
Usługi, Przemysł i Handel. W latach 2006-2010 był Dyrektorem Subsektora Infrastruktura IT. Dodatkowo
w latach 2007-2009 pełnił funkcje prezesa zarządu spółki CA Services S.A., zaś w latach 2008-2010 był
członkiem rady nadzorczej spółki Infrastruktura24 S.A., należących do Grupy COMARCH. W roku 2011 ukończył
kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i zarządów spółek handlowych.
Żadna z osób powołanych w skład Zarządu Spółki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, nie prowadzi działalności, która byłaby
konkurencyjna w stosunku do podstawowej działalności Emitenta, ani nie jest współwłaścicielem lub członkiem
władz spółki konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.
Zgodnie z pkt 3.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect życiorysy nowych członków Zarządu
zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt) 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
•
•

Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
Tomasz Nocuń – Prokurent

