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Kwalifikacje zawodowe, przebieg pracy zawodowej i doświadczenie 

Doktor nauk medycznych, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie 
oraz The Stockholm School of Economics Executive Educations. Lekarz ze specjalizacją I i II 
stopnia z chorób wewnętrznych oraz specjalizacją z endokrynologii.  Tytuł doktora nauk medycznych 
otrzymała w roku 2000. 

Karierę zawodową rozpoczęła w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego w Warszawie, gdzie przepracowała ponad 10 lat. Od 1998 r. do chwili obecnej 
związana jest jako wspólnik i członek Zarządu spółki Adamed – polskiej firmy farmaceutyczno-
biotechnologicznej. Początkowo, jako Dyrektor Medyczny była odpowiedzialna m.in. za utworzenie 
działu badawczo-rozwojowego oraz zainicjowanie badań nad nowymi lekami, a od 2006 roku 
nieprzerwanie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.  Wprowadzenie na rynek nowoczesnych 
produktów leczniczych na choroby cywilizacyjne umożliwiło Adamedowi dynamiczny rozwój 
zarówno w kraju jak i za granicą oraz utworzenie w 2010 roku Grupy Adamed, którą Małgorzata 
Adamkiewicz kieruje jako Dyrektor Zarządzający.  W skład Grupy Adamed wchodzą między innymi: 
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., w którym Małgorzata Adamkiewicz pełni funkcję 
Członka Zarządu, Adamed Consumer Healthcare S.A., w której pełni funkcję Członka Rady 
Nadzorczej, Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., w których pełni funkcję 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej. 

W skład Grupy Adamed wchodzą też spółki zagraniczne: Adamed Inc. z siedzibą w USA, 
Laboratorios Adamed S.L.U z siedzibą w Hiszpanii oraz przedstawicielstwo na Ukrainie. 

Małgorzata Adamkiewicz jest członkiem Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego. Swoje 
osiągnięcia w dziedzinie medycyny prezentowała na konferencjach w Polsce oraz na 
międzynarodowych zjazdach endokrynologicznych. W 2010 roku w rankingu miesięcznika Forbes 
“Liderzy Biznesu” zajęła, wraz z mężem Maciejem, trzecie miejsce. W 2011 roku uzyskała tytuł: 
„Perły Polskiego Biznesu”. 
 



 

Treść złożonego Spółce oświadczenia o prowadzonej działalności 

 
OŚWIADCZENIE  

Zgodnie z wymogami § 28 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim , informuję że: 
1. wykonuję inną działalność, poza przedsiębiorstwem emitenta, poprzez:  

(i) uczestnictwo jako akcjonariusz posiadający poniżej 50% głosów oraz Członek 
Zarządu w spółce Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. z siedzibą w 
Ksawerowie („Adamed Pharma”), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000116926.   Adamed Pharma prowadzi 
działalność holdingową oraz wytwórczą w zakresie wytwarzania produktów 
leczniczych; 

(ii) uczestnictwo jako wspólnik posiadający poniżej 50% głosów oraz Wiceprezes 
Zarządu w spółce Adamed Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńkowie („Adamed”), 
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000077973.  
Adamed prowadzi działalność badawczo-rozwojową w sektorze farmaceutycznym, 
oraz działalność w zakresie rejestracji, dystrybucji oraz promocji produktów 
leczniczych.  

(iii) pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pabianickich Zakładów 
Farmaceutycznych z siedzibą w Pabianicach, zarejestrowanej w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, 
XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000153751, prowadzącej 
działalność wytwórczą produktów leczniczych. 

(iv) pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Adamed Consumer Healthcare S.A. z 
siedzibą w Pieńkowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 
KRS 0000020720, wprowadzającej na rynek produkty lecznicze o statusie OTC, 
suplementy diety oraz dermokosmetyki. 

(v) uczestnictwo jako wspólnik posiadający poniżej 50% głosów w spółce Hotel Narvil. 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Hotel Narvil”), zarejestrowanej w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000359254.  Hotel Narvil prowadzi 
działalność hotelarsko-konferencyjną.  

2. działalność wymieniona w pkt 1 powyżej nie obejmuje działalności maklerskiej zatem nie 
wchodzi w zakres działalności przedsiębiorstwa emitenta, a co za tym idzie nie stanowi 
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie 
emitenta; 

3. nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub 
jako członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członek jej organu.  

4. nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 
[podpis] 


