
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGAN U EMITENTA  
-  Grzegorz  Kamil  Kaszyński  

 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, 

na jaką dana osoba została powołana: 
Grzegorz Kamil Kaszyński, Wiceprezes Zarządu; termin upływu kadencji: 30 listopada 2022 r. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

Mechatronik z Politechniki Warszawskiej. Posiada 15 lat doświadczenia we wdrożeniach sprzętu naukowo-
badawczego pochodzącego od producentów z całego Świata. Ma na swoim koncie dziesiątki instalacji 
urządzeń wysokich technologii w instytucjach badawczych. Rozpoczął w 2007 r. od prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej, która już od 2013 r. skupiała się na wprowadzaniu na polski rynek najnowszych 
rozwiązań z zakresu nanotechnologii i biotechnologii. Aktualnie jako współwłaściciel Sygnis New 
Technologies sp. z o.o., odpowiada nie tylko za sprzedaż sprzętów specjalistycznych, ale również mentoring 
nowych start-up’ów wewnątrz Sygnis New Technologies sp. o.o. 
Od wielu lat współpracuje ściśle ze start-up’ami biomedycznymi w EPFL Lozanna, Oxfordzie czy Bostonie. Jako 
ekspert biodruku 3D, wielokrotnie wdrażał tę technologię w grupach badawczych w Polsce, nie tylko 
dostarczając sprzęt, ale również prowadząc szkolenia i wsparcie aplikacyjne. W 2017 r. jako pierwszy w Polsce 
rozpoczął współpracę ze szwedzkim start-up’em Cellink (obecnie BICO Company), który w 2020 r. osiągnął 
status jednorożca, a obecnie jest światowym liderem biokonwergencji. 

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

znaczenie dla emitenta: 
Brak takiej działalności. 

 
4) 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: 

− Albireo Biomedical sp. z o.o., prezes zarządu (nadal), 

− Sygnis Bio Technologies sp. z o.o., prezes zarządu, udziałowiec (obecnie nie zasiada w zarządzie ani 
nie jest udziałowcem), 

− Sygnis New Technologies sp. z o.o., udziałowiec (nadal). 
 
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 karany. 

 
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: 
Brak przypadków. 

 
7) 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: 
Nie prowadzi. 

 
8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy 

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie figuruje. 

 


