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ŻYCIORYS CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Anna Chmura, urodzona w roku 1978
a) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie
2002 – 2005

Doktorat Instytut Maxa-Plancka, Molekularnej Fizjologii Roślin, Poczdam, Niemcy,
Specjalizacja: biochemia roślin, analiza białek

2000 – 2002

Studia Magisterskie Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Instytut Biologii
Molekularnej Roślin, Specjalizacja: biologia molekularna roślin

VI – XII 2001

Stypendium Socrates Erasmus Instytut Maxa-Plancka, Molekularnej Fizjologii Roślin,
Poczdam, Niemcy Projekt dotyczący analizy chemicznej hormonów roślinnych metodą
GCMS.

Doświadczenie zawodowe
2012 – obecnie

Wrocławskie
Centrum
Badań
EIT+,
Kierownik
Laboratoriami/Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR1;

Biura

Zarządzania

Wcześniej: Kierownik Działu Wsparcia Procesów Laboratoryjnych, p.o. Wicedyrektora
Departamentu Biotechnologii, Specjalista ds. Wyposażenia i Uruchomienia
Laboratoriów Biotechnologicznych
2010 – 2012

Redaktor prowadzący i merytoryczny Wydawnictwo medyczno-farmaceutyczne
MedPharm Polska, Wrocław

2005 – 2008

John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania Wydział Biologii Metabolicznej,
stypendium postdoktoranckie

2002 – 2005

Studia Doktoranckie, realizacja projektu badawczego z zakresu
białek,

1997 – 1998

Zepter International Polska, sprzedaż bezpośrednia urządzeń biomedycznych

analizy

Ukończone kursy
VII-XI 2015

Program rozwoju kompetencji menedżerskich Top ManaGear, w tym przywództwo
sytuacyjne SLII, House of Skills

I 2008

Relacje z mediami; ACM Training, Londyn, Anglia

VI 2007

Kurs rozwoju osobowości i pracy w zespole; Hilltop, Sheringham, Anglia

X 2007

Efektywność pracownika zapewnieniem jakości; John Innes Centre

IX 2006

Motywacja a rozwój kariery; John Innes Centre

IX 2006

Techniki komunikacji i negocjacji; John Innes Centre
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VII 2006

Przyszli menedżerowie; John Innes Centre

Znajomość języków obcych
Język angielski – biegła
Język niemiecki - zaawansowana
c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla
Emitenta.
d) 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
W okresie ostatnich 3 lat członek Rady Nadzorczej nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w
spółkach prawa handlowego.
e) 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
Członek Rady Nadzorczej nie był skazany za przestępstwa, w tym w szczególności oszustwa i nie otrzymał zakazu
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f) 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
Członek Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które
ogłosiły upadłość lub likwidację lub został w nich wprowadzony zarząd komisaryczny.
g) informację, 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
Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec HORTICO SA, nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Członek Rady Nadzorczej nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
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