Wiesław Markwitz
Członek Rady Nadzorczej
a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają
po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu (1984 r. - specjalizacja I stopnia,
1988 r. - specjalizacja II stopnia z położnictwa i ginekologii, 1987 r. - specjalizacja I stopnia
z anestezjologii i intensywnej terapii). Od 1982 r. zatrudniony w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu
Klinicznym w Poznaniu. Od 1984 r. nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Poznaniu – obecnie
Uniwersytet Medyczny im K. Marcinkowskiego w Poznaniu. W 1992 r. uzyskał stopień́ naukowy
doktora habilitowanego nauk medycznych, w 2011 r. mianowany na stanowisko profesora
nadzwyczajnego. Zastępca Kierownika Kliniki Perinatologii i Ginekologii, Prodziekan Wydziału
Lekarskiego II ds. Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek licznych
towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa
Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego.
c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy.
d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:
Remedis SA – członek Rady Nadzorczej.
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:
Nie wystąpiły.
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:
Nie dotyczy.
g) Informacje, 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 działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

