
 
 

 

Załącznik do raportu bieżącego EBI 14/2021 
 

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące pana Jarosława Oleszczuka 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką 

dana osoba została powołana: 

 

Jarosław Oleszczuk – Członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: 29 lipca 2023 r. 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  

 

Bachelor of Science – University of Victoria, Kanada (1995) 

Lekarz medycyny – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (1999) 

Doktor nauk medycznych - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (2002) 

Studia post-doc – Northwestern University, Chicago, USA (2000-2002) 

 

Kierownik Projektów – McKinsey & Company (Warszawa, Chicago) 2002-2006 

Doradca CEO Novartis Pharma – Bazylea, Szwajcaria 2006-2008 

Dyrektor Generalny Kraje Bałtyckie, Novartis Pharma – 2008-2009 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, - Abbott Laboratories Polska sp. z o.o. (2009-2012) 

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny, - Abbvie Polska sp. z o.o. (2012-2014) 

Prezes Zarządu - Abbvie SA (Belgia i Luksemburg) (2014-2016) 

Prezes Zarządu - AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. (2016-2020) 

Członek Zarządu – INFARMA (2013-2014, 2016-2018) 

Członek Zarządu – Pharma.be (Belgia) (2014-2016) 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – INFARMA (2018-2020) 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – KOWAL (2017-2018) 

Członek Rady Nadzorczej – Mavit sp. z o.o. (2011-2019) 

Doradca – Polski Fundusz Rozwoju (2019-) 

Członek Zarządu – Genomtec S.A. (2020-2021) 

Prezes Zarządu – Tudoks sp. z o.o. (2020-) 

 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta 

 

Wspólnik – Axcend Health Sp. z o.o. 

Wspólnik – Epixpert sp. z o.o. 

Wspólnik i Prezes Zarządu - Tudoks sp. z o.o 

   

 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w 

organach lub nadal jest wspólnikiem  

 

Prezes Zarządu - AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. (2016-2020) 

Członek Zarządu – Inpharmica sp. z o.o. (2020-2020) 

Członek Zarządu – Genomtec S.A. (2020-2021) 

Wspólnik – Axcend Health Sp. z o.o. (nadal) 

Wspólnik – Epixpert sp. z o.o. (nadal) 

Wspólnik i Prezes Zarządu - Tudoks sp. z o.o (nadal) 

 



 
 

 

 

e) 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 okresie ostatnich pięciu lat Pan Jarosław Oleszczuk nie został skazany 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 orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub 

nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

 

f) 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 nie było przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji dla 

podmiotów, w których Pan Jarosław Oleszczuk pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. 

 

g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 

czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  

 

Pan Jarosław Oleszczuk nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie 

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

Pan Jarosław Oleszczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, 

nie jest również wpisany do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego 

niż Rzeczpospolita Polska 


