
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta 
oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

Mariusz Korczyński członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 23.03.2026 r.  

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedry Higieny 
Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, obecnie pełniący stanowisko Lidera Wiodącego Zespołu 
Badawczego „Drobiarstwo” w ramach działalności akademickiej. Wcześniej zdobywał swoje 
doświadczenie jako Specjalista naukowo-techniczny Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i 
Badań Biomateriałów, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także 
Specjalista ds. badań przedklinicznych na zwierzętach w CarbonMed sp. z o. o. Odbył 3 staże 
naukowe, ukończył liczne kursy i szkolenia. Posiada uprawnienia do planowania i 
wykonywania procedur w doświadczeniach na zwierzętach, uśmiercania zwierząt 
wykorzystywanych w doświadczeniach naukowych. 17-letni staż pracy w badaniach na 
zwierzętach. Członek organizacji naukowych: International Society for Animal Hygiene, 
Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, World's Poultry Science Association. Brał udział 
w realizacji 22 grantów badawczych i badawczo-rozwojowych. Współautor trzech patentów 
oraz laureat pięciu nagród w dziedzinie innowacyjności. 

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy 
działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta  

Nie dotyczy. 

4) Wskazane 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  

Chem4Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Benedykta Polaka 21/4, 50-397 
Wrocław, członek zarządu, wspólnik. 

5) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o 
ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 
analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie,  
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego  

Nie dotyczy.  

 

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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.  

7) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność konkurencyjną, 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 

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, 
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


