1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Grzegorz Basak, Członek Rady Nadzorczej – powołany na czteroletnią kadencję.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
1997-2003:Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski
2005: Doktor Nauk Medycznych
2011: Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
2012: Habilitacja
2014: Specjalizacja: Hematologia
2014-2015: Seria warsztatów w ramach programu SIMS NCBiR (Science, Infrastructure, Management,
Support) Wsparcie Zarządzania Infrastrukturą Badawczą: „Strategia”, „HR – motywowanie i wspieranie
pracowników w ich działaniach i rozwoju”; „Zarządzanie zasobami ludzkimi poziom zaawansowany Prowadzenie rozmów zawodowych w oparciu o asertywność, konsekwencję i stawianie granic”;
„Project management – profesjonalne zarządzanie projektami badawczymi i Infrastrukturalnymi”;
„Komunikacja, PR, marketing”; „Finanse”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2015: Szkolenie Top 500 Innovators” w zakresie komercjalizacji i zarządzania badaniami naukowymi
Cambridge Enterprise, Cambridge i Oxford, UK. Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
2017: Specjalizacja: Transplantologia kliniczna
Lekarz, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2018),
przewodniczący Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku
(EBMT) (od 2017). Ukończył z wyróżnieniem I Wydział Lekarski WUM (2003), uzyskał stopień doktora
nauk medycznych z wyróżnieniem na podstawie badań nad eksperymentalną immunoterapią
nowotworów (Zakład Immunologii, Centrum Biostruktury WUM, 2005). Odbył staże podoktorskie w
Temple University (2003, Filadelfia, USA) i w University of California, San Diego (2007-2008) w zakresie
eksperymentalnej hematologii i badań nad komórkami macierzystymi. W 2011r. uzyskał specjalizację
w zakresie chorób wewnętrznych, w 2014r. w zakresie hematologii (pierwsza lokata), a w 2017r. w
zakresie transplantologii klinicznej. Zdobywca m.in. stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW (2012-2015). Członek Rady Młodych
Naukowców przy MNiSW (2012-2013). Sekretarz Grupy Roboczej ds. Powikłań i Jakości Życia EBMT
(2011-2017). W 2012r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy dotyczącej
mobilizacji komórek krwiotwórczych. Stypendysta programu Top500 Innovators MNiSW w zakresie
zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji (Cambridge i Oxford, UK, 2015). Zwycięzca
konkursu Pulsu Medycyny “Supertalenty w medycynie roku 2016”, a w roku 2022 nominowany do
nagrody „Naukowiec przyszłości 2022 w kategorii „Badania przyszłości” (Centrum Inteligentnego
Rozwoju). Od stycznia 2019 – profesor tytularny. Obecnie główny nurt zainteresowań klinicznych i
naukowych to zagadnienia związane z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych i immunoterapią
nowotworów oraz rola mikrobiomu jelitowego i nowych technologii w hematologii. Współautor > 100
publikacji o międzynarodowym zasięgu o łącznym IF > 740, indeks Hirscha 28. Współzałożyciel spółki

Saventic Health Sp. z o. o. zajmującej się innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji
w diagnostyce chorób rzadkich oraz Human Biome Institute.
3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma
istotne znaczenie dla Emitenta:
Nie dotyczy
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:
Human Biome Institute S.A. – Founder – obecnie
Saventic Health Sp. z o. o. – Founder, Chief Medical Officer – obecnie
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) Informacja, 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 dotyczy
8) Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Nie dotyczy

