
prof. dr hab. Julia Bar 
 
1.Kadencja:  
Pani Julia Bar została powołana na wspólną kadencję Rady Nadzorczej Pure Biologics SA, która wygasa 
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
obrotowy 2022. 
 
2.Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Prof. dr hab. Julia Bar uzyskała stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu, doktora habilitowanego nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, a następnie, w 2004 roku, tytuł profesora. Zakres działalności naukowej dotyczy 
immunoonkologii, biologii nowotworów oraz prac eksperymentalnych z zakresu medycyny 
regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej. Od 2014 roku prof. dr hab. Julia Bar jest kierownikiem 
Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Specjalizuje się w prowadzeniu badań dotyczących oporności komórek nowotworowych na 
chemioterapię w warunkach in vitro oraz w projektowaniem struktur 3D z wykorzystaniem naturalnych 
membran i komórek macierzystych oraz ich różnicowania w komórki dojrzałe. W obszarze 
diagnostycznym specjalizuje się w prowadzeniu badań dotyczących oceny statutu genu HER2 według 
normy ISO/PN 17025.  
Profesor Julia Bar jest autorytetem w zakresie badań nad biologiczną heterogennością raka jajnika. Za 
cykle prace z tego obszaru wielokrotnie uzyskała zespołową nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz jednorazowo indywidualną. Obecnie prowadzone badania z zakresu medycyny 
regeneracyjnej zaowocowały przygotowaniem dwóch zgłoszeń patentowych. Dorobek naukowy 
obejmuje 85 opublikowanych prac oryginalnych, 3 prace poglądowe, 186 doniesień zjazdowych oraz 
dwa patenty. 
 
3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma 
istotne znaczenie dla Emitenta:  
Pani Julia Bar nie prowadzi innej działalności, która miałaby znaczenie 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: 
Pani Julia Bar nie była członkiem organów zarządczych i lub nadzorczych w okresie ostatnich trzech lat 
w spółkach prawa handlowego. 
 
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:  
W okres ostatnich pięciu lat Pani Julia Bar nie 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 nie 
otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego.  
 
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:  



W okresie ostatnich pięciu lat Pani Julia Bar, nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego, w podmiotach w upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd 
komisaryczny. 
 
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:  
Pani Julia Bar nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Pani Julia Bar nie figuruje w powyższym rejestrze. 


