
Informacje dotyczące Pani Marzeny Wieczorkowskiej – 

Wiceprezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju, o których mowa w § 10 
pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu: 
 

L.p. Informacje 

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach 
emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została 
powołana 

  
Marzena Wieczorkowska, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju; termin upływu 
kadencji 07.05.2017 r. 

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
  

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego: wykształcenie 
wyższe (magister inżynier chemii i technologii chemicznej, rok ukończenia: 
1998 r.). W roku 2003 otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych (studia 
doktoranckie przy Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej). 
 
W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i 
dydaktyczną w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału 
Chemicznego Politechniki Łódzkiej.  
 
W latach 1999-2002 beneficjentka Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej.  
 
Związana jest z Pharmeną od początku powstania Spółki. W sierpniu 2003 r. 
objęła stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w 
Pharmena Sp. z o.o.. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję Wiceprezesa 
Zarządu oraz Dyrektora ds. Badań i Rozwoju Pharmena SA. Od lipca 2013 r. 
pełni również funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością ISO 
22716. 
 
Odbyła szereg szkoleń w zakresie kosmetologii, oceny bezpieczeństwa, 
znakowania, technologii wytwarzania kosmetyków oraz dobrych praktyk 
produkcji (GMP) kosmetyków. 

3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, 
gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 
 

 Nie prowadzi działalności poza emitentem 

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 

  
Brak. 

5. 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 była skazana za przestępstwa oszustwa, ani nie otrzymała sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 
spółkach prawa handlowego 

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 
 

 Nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w  
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego 
ani likwidacji; 

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 działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta i 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej czy osobowej ani 
członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

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 w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
 
 
 


