
 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBY 

 W związku z pełnieniem funkcji w organach zarządzających/nadzorujących 

Spółki genXone SA (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem) 

skierowany do: 

a) członków organów zarządzających Spółki, 

b) członków organów nadzorujących Spółki. 

 

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

Imię i nazwisko Dariusz Zowczak 

Zajmowane stanowisko (pełniona 
funkcja) w ramach emitenta 

Termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana 

Członek Rady Nadzorczej 

8 sierpień 2023 

Opis kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego   

 

Wykształcenie (ukończona szkoła wyższa, kierunek, specjalność, 
uzyskany tytuł, rok ukończenia) oraz kursy i szkolenia (nazwa kursu, 
rodzaj zdobytych uprawnień, rok ukończenia): 

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Lekarski 1983-1989 
Lekarz medycyny, specjalista ginekolog-położnik (1997) 
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia podyplomowe: 
Zarządzanie w Służbie Zdrowia (2001) 
Kurs dla Członków Rad Nadzorczych zakładów opieki zdrowotnej 
(1992) 
 

Praktyka zawodowa (z podaniem okresu pełnionej funkcji, zajmowanej 
pozycji i nazwy firmy):  

Diagnostyka S.A Wiceprezes zarządu od 2007 nadal 

 

Należy wskazać działalność 
wykonywaną osobę poza emitentem, 
gdy działalność ta ma istotne znaczenie 
dla emitenta 

Diagnostyka S.A Wiceprezes zarządu od 2007 nadal 

 

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 wraz ze wskazaniem 
okresu pełnienia funkcji 

 

LOMA sp. Z o.o. Wiceprezes zarządu (do III Członek. 2021) 

OPTIMED Sp. Z o.o. Wiceprezes Zarządu -  nadal  

Diagnostyka Consilio Sp. Z o.o. Poznań Spółka Komandytowa – 
Komandytariusz 



 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE OSOBOWE 

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 zostałem skazany 

 

Należy wskazać czy w okresie ostatnich 
5 lat otrzymano sądowy zakaz działania 
jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Nie otrzymałem 

Należy wskazać 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 

Należy podać 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 

Diagnostyka S. A – Wiceprezes Zarządu 

Należy podać 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 

 
  


