
Pan Romuald Harwas 
 
1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin 
upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:  
Romuald Harwas, Wiceprezes Zarządu, powołany do pierwszej 5-letniej, wspólnej kadencji członków 
Zarządu Pure Biologics SA, która wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022. 
 
2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  
Pan Romuald Harwas w roku 1997 ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze specjalnością 
Rachunkowość, uzyskując tytuł magistra. Posiada wieloletnie doświadczenie w finansach – karierę 
zawodową rozpoczynał od stanowiska analityka finansowego poprzez specjalistę od rachunkowości 
zarządczej, kontrolera finansowego aż po dyrektora finansowego i członka zarządu spółek 
giełdowych. Doświadczenie to zdobywał w znaczących na rynku polskim firmach takich jak telewizja 
TVN, Luxmed czy Karen Notebook, jak również za granicą, gdzie spędził pracując zawodowo ponad 6 
lat m.in. w koncernie Bradken notowanym w głównym indeksie australijskiej giełdy. Pan Romuald 
Harwas doświadczenie zawodowe zdobywał: (i) w latach 1997 – 1999 jako Analityk Finansowy w 
Grupa Cormay Poland SA, (ii) w latach 1999 – 2000 jako Analityk finansowy w TVN SA, (iii) w latach 
2000 – 2002 jako Główny Specjalista d/s finansowych w Internet Data System SA, (iv) w latach 2001 – 
2003 jako Dyrektor Finansowy w Karen Notebook SA, (v) w latach 2004 – 2005 jako Kontroler 
Finansowy w Lux Med Sp. z o.o., (vi) w latach 2005 – 2007 jako Management/System Accountant w 
PBS Services Pty Ltd., (vii) w latach 2007 – 2010 Management Accountant/Financial Controller w 
Bradken Resources Ltd., (viii) w latach 2010 – 2013 jako Dyrektor Finansowo Administracyjny – z 
ramienia funduszu inwestycyjnego Cornerstone Partners członek zarządu CBPBBK Kolprojekt Sp. z 
o.o., (ix) w latach 2011 – 2013 jako Dyrektor Finansowy – z ramienia funduszu inwestycyjnego 
Cornerstone Partners członek zarządu Blue Energy Sp. z o.o. (oraz Degra Sp. z o.,o., Zeger Sp. z o.o.), 
(x) w latach 2014 – 2017 jako Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej Synektik SA, (xi) w latach 2017 – 
2018 jako Dyrektor Finansowy Członek Zarządu Nestmedic S.A. oraz (xii) w okresie 2019 roku jako 
Prezes Zarządu Synaptise S.A. 
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla emitenta:  
Działalność prowadzona poza emitentem przez Pana Romualda Harwasa nie ma znaczenia dla 
emitenta. 
 
 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: 
Pan Romuald Harwas wchodził w skład następujących organów spółek prawa handlowego w okresie 
ostatnich trzech lat: 
 
1) SYNAPTISE S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie), były członek zarządu i akcjonariusz; 
2) NESTMEDIC S.A. – Członek Zarządu w latach 2017-2018; 
3) IT STUDIO NEO Sp. z o.o. – udziałowiec, posiada 1% w kapitale; 
 
5. Informacja 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:  
Pan Romuald Harwas nie był skazany i nie otrzymał takich zakazów.  
 



6. 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:  
 
W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu 
komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Romuald Harwas pełnił 
funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego 
 
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:  
Pan Romuald Harwas nie prowadzi takiej działalności i nie jest wspólnikiem konkurencji emitenta. 
 
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  
Pan Romuald Harwas nie figuruje w powyższym rejestrze.    
            
 
 
         Romuald Harwas  
                                          


