
FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA  
 
 
1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana, 
Olga Czerwińska,Chief Scientific Officer, Wiceprezes Zarządu, termin upływu kadencji: zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego za 2023 r. 

 
2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

 
Olga Czerwińska, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Fizyka (studia licencjackie 
i magisterskie). W 2019 roku obroniła pracę doktorską z zakresu fizyki teoretycznej i kosmologii.  
Ma ponad 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, kształceniu uczniów i 
studentów oraz organizacji konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest 
współautorką artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz 
doświadczoną mówczynią.  
Od 2018 roku Olga Czerwińska pracuje w Sygnis (najpierw Sygnis New Technologies sp. z o.o., 
obecnie SYGNIS S.A.) na stanowiskach zarządczych. Jest odpowiedzialna za zarządzanie 
administracją projektów badawczo-rozwojowych Sygnis oraz ich komercjalizację. Olga Czerwińska 
jest specjalistą w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, jest odpowiedzialna za pozyskanie 
funduszy na dwa autorskie projekty SYGNIS: SYGBIO i SYGPAST.  
Olga Czerwińska była jedną ze współzałożycielek warszawskiego oddziału Women in 3D Printing – 
organizacji promującej, wspierającej i inspirującej kobiety pracujące w sektorze wytwarzania 
przyrostowego. Od 2022 roku jest także mentorką w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.  
 

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

 
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 
Zmorph S.A. – rada nadzorcza – od do teraz 

 
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 
Brak takich 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. 

 
 

……………………………………… 
(podpis) 

 


