
Informacje dotyczące Pani Anny Zwolińskiej – Wiceprezesa 

Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu na Rynek Krajowy, 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 

  
Anna Zwolińska, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu na Rynek Krajowy; 
termin upływu kadencji 07.05.2017 r.  

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
  

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Chemicznego. W roku 2003 
otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. 
 
W latach 1998 – 2004 zaangażowana była w działalność naukowo-badawczą i 
dydaktyczną w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Wydziału 
Chemicznego, Politechniki Łódzkiej.  
 
Od stycznia 2005 roku związana z firmą Pharmena, gdzie rozpoczęła pracę w 
dziale badań i rozwoju na stanowisku Kierownika ds. Rozwoju. W styczniu 
2008 roku związała się z działem sprzedaży i marketingu, obejmując 
stanowisko Kierownika ds. Sprzedaży i Marketingu. Od maja 2010 roku pełni w 
firmie Pharmena SA funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Od 2 
października 2014 pełni w firmie Pharmena SA funkcję Wiceprezesa ds. 
Sprzedaży i Marketingu na Rynek Krajowy. 
 
Odbyła szereg szkoleń z zakresu sprzedaży i marketingu. 

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 

  
Nie była i nie jest członkiem organów zarządzających, nadzorczych ani 
wspólnikiem innych spółek prawa handlowego 

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 dotyczy 

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 

 
 
 
 


