
L.p. Informacje o Członku Rady Nadzorczej 

1. Data powołania: 

 30.03.2021 

2. Imię i nazwisko: 

 Anna Janicka 

3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta  

  członek Rady Nadzorczej Pharmena S.A. 

4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z 
opisem przebiegu pracy zawodowej 

 Pani Anna Janicka posiada wykształcenie wyższe – ukończyła Uniwersytet Łódzki, 
Wydział Zarządzania (rok ukończenia - 2003 r.), kierunek Zarządzanie i Marketing, 
specjalizacja Rachunkowość i Zarządzanie Finansami, specjalizacja dodatkowa 
Zarządzanie przez Jakość;  
Dodatkowe kwalifikacje to: 

- uprawnienia biegłego rewidenta; 
- certyfikat „Menedżera Jakości” nadany przez Lloyd’s Quality Register 
- certyfikat Business English Certyficate nadany przez Oxford University 
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka rosyjskiego 

umożliwiająca swobodne porozumiewanie się i rozumienie tekstu 
 
Pani Anna Janicka zdobywała wiedzę i doświadczenie, kolejno pracując: 

- od 2018 do dziś – Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w spółce Consolis 
Polska Sp. z o.o.; 

- październik 2016 – grudzień 2017 - Prowincja Polska Zakonu Bonifratrów, 
Dyrektor Generalny Prowincji Zakonu  

- Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o.  (szpital specjalistyczny)  
 styczeń 2016 – wrzesień 2016 – Wiceprezes Zarządu 
 kwiecień 2015 – grudzień 2015 – Prezes Zarządu, 
 kwiecień 2013 – kwiecień 2015 Wiceprezes ds. Finansów 

- kwiecień 2010 – kwiecień 2013 – Manager ds. finansów w MBL Poland Sp. z 
o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb., prokurent od lutego 2012. 

- wrzesień 2003 – maj 2010 – zatrudnienie w Deloitte Audyt Sp. z o.o. w Dziale 
Audytu na stanowisku asystenta; od 01.IX.2007 stanowisko młodszego 
managera. 

5. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z 
oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie 
emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce 
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej 
lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu 

 Nie dotyczy 

6. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze 
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS 

 Nie dotyczy 
 

 


