Warszawa, 29 czerwca 2018 r.
Informacje dot. Patryka Mikuckiego
Patryk Mikucki – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 29.06.2023 r.
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Obecnie wiceprezes AstraZeneca Pharma Poland i dyrektor regionalny (Europa) ds. Badań i Rozwoju
odpowiedzialny za zarządzanie badaniami klinicznymi we wszystkich placówkach AstraZeneca
w Europie (ponad 500 osób w 20 krajach, budżet operacyjny w wysokości 65 mln USD); posiada tytuł
doktora z zakresu immunologii weterynaryjnej, ponadto ukończył studia MBA w ramach Warsaw-Illinois
Executive MBA Program. W ramach obecnych zadań i kompetencji Patryk Mikucki koncentruje się na
wspieraniu środowiska innowacji i przedsiębiorczości, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
AstraZeneca, promując partnerstwa korporacyjne oraz współpracę ze środowiskiem akademickim,
głownie w celu przyspieszenia i zwiększenia skuteczności badań klinicznych.
2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Patryk Mikucki nie prowadzi poza Emitentem działalności o istotnym znaczeniu dla Emitenta.
3. 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
Patryk Mikucki od stycznia 2018 jest wiceprezesem spółki AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
4. 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
Brak takich wyroków lub zakazów.
5. 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. Nie było takich przypadków.
6. Informacja, 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
Patryk Mikucki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu.
7. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Patryk Mikucki nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

