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Powołanie osoby zarządzającej  

 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu  

31 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 września 2020r. Pana Andrzeja Niedbalskiego na 

funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA. na kadencję, która wynosi trzy lata. 

 

Pan Andrzej Niedbalski jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Ukończył również kursy  

i szkolenia związane z zarządzaniem. W dotychczasowej karierze, jako menadżer, zarządzał dużymi spółkami  

z branż telekomunikacyjnej, paliwowej oraz ubezpieczeniowej. Odpowiadał m.in. za opracowanie i realizację 

strategii sprzedaży, tworzenie planów rozwoju przedsiębiorstw oraz współpracę z klientami strategicznymi.  

Pan Andrzej Niedbalski jako Prezes Zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA, będzie odpowiedzialny za 

kompleksowe zarządzanie Spółką, w tym w szczególności wzmocnienie i rozwój sprzedaży do Aptek. 

Od 2018 roku Pan Andrzej Niedbalski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych oraz jest Prezesem Zarządu Spółki Eneris Paliwa Sp. z o.o. 

Pan Andrzej Niedbalski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, która 

ma istotne znaczenie dla emitenta , nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej czy jako członek 

organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy  

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Niedbalski 

nie pełnił  funkcji nadzorczej ani zarządczej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie 

upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.  

Pan Andrzej Niedbalski w okresie ostatnich pięciu lat 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, ani za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.  

Pan Andrzej Niedbalski w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Podstawa prawna: 

§ 5 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące  

i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie 

obrotu na Catalyst” 
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