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Adam Pietruszkiewicz został członkiem Zarządu Mabion S.A. 

odpowiedzialnym za realizację nowych strategicznych projektów Spółki 

 

W dniu 16 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania 

członka Rady Nadzorczej Pana Adam Pietruszkiewicza do Zarządu Mabion S.A.  Adam Pietruszkiewicz 

będzie odpowiedzialny za realizację nowych projektów strategicznych w Spółce. Poszerzenie Zarządu 

o osobę z dużym doświadczeniem biznesowym jest dla spółki Mabion istotnym wzmocnieniem w 

obszarze nawiązywania współpracy ze światowymi partnerami.  

Adam Pietruszkiewicz od dnia 15 czerwca 2020 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Mabion S.A. 

Posiada szerokie doświadczenie w branży private equity, gdzie koncentrował się na transakcjach fuzji 

 i przejęć. Posiada także szerokie kontakty w środowisku biznesowym zarówno w Polsce, jak i w Europie 

Środkowo-Wschodniej. 

„Wiedza rynkowa oraz szerokie kompetencje Pana Adama Pietruszkiewicza które wnosi do Mabion 

S.A. stanowią doskonałe uzupełnienie naszych kompetencji. Jestem przekonany, że decyzja o 

powołaniu go do Zarządu pozwoli nam na jeszcze szerszą realizację ambitnych planów, które znajdują 

się w strategii spółki” – mówi dr Dirk Kreder, Prezes Zarządu Mabion S.A.  

„Spółka jest obecnie w bardzo istotnym momencie swego rozwoju i nawiązywania współpracy z 

liczącymi się zagranicznymi partnerami biznesowymi. Włączenie się Adama Pietruszkiewicza w bieżącą 

pracę firmy to odpowiedź na wyzwania jakie przed nią stoją. Bardzo istotne są również jego 

kompetencje i doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy od inwestorów” – powiedział Krzysztof 

Kaczmarczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Mabion S.A.  

Adam Pietruszkiewicz jest Partnerem w Twiti Investments. Podczas 22 lat aktywności zawodowej  

w branży private equity pełnił m.in. funkcje: w latach 2016-2019 Dyrektora Zarządzającego 

COAST2COAST CAPITAL, w latach 2016-2019 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krosno Glass Sp. z 

o.o., w latach 2014-2015 Partnera ICENTIS Capital, w latach 2001-2014 Dyrektora w The Riverside 

Company. W Twiti Investments jego główny zakres odpowiedzialności to realizacja transakcji typu 

M&A, pozyskiwanie inwestorów oraz funduszy oraz nadzór nad spółkami portfelowymi.  



 

Adam Pietruszkiewicz w 1998 roku uzyskał tytuł Bachelor of Arts in Business Administration na 

Uniwersytecie Bostońskim, gdzie skoncentrował się na zarządzaniu międzynarodowym i stosunkach 

międzynarodowych. 

Określony w uchwale Rady Nadzorczej okres oddelegowania Adama Pietruszkiewicz do Zarządu trwa 

od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. 

*** 

O Mabion S.A.: 

Mabion jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną rozwijającą przeciwciała monoklonalne, której głównym 

celem jest opracowywanie, produkcja i sprzedaż leków biopodobnych na szeregu rynków regulowanych. Mabion 

został utworzony w marcu 2007 roku przez  cztery krajowe firmy farmaceutyczne: Celon Pharma z Łomianek, 

jednego z czołowych producentów leków stosowanych w terapiach specjalistycznych, w tym onkologicznych  w 

Polsce, Polfarmex z Kutna, krajowego lidera na rynku leków wydawanych na receptę, IBSS Biomed z Krakowa, 

największego w Polsce i liczącego się w Europie producenta szczepionek oraz Genexo z Warszawy firmy 

działającej na rynku leków i wyrobów medycznych, głównie w dziedzinie diabetologii. Mabion tworzyły także dwa 

podmioty prowadzące badania naukowe z zakresu biotechnologii: BioCentrum i Biotech Consulting. 

Głównym projektem Spółki jest MabionCD20. Spółka prowadzi rejestrację w ramach scentralizowanej procedury 

na wszystkich rynkach europejskich w partnerstwie z Mylan - jedną z największych firm farmaceutycznych na 

świecie. Kolejnym średniookresowym celem Spółki jest wprowadzenie MabionCD20 na rynek amerykański.  

Od 2013 roku Mabion jest notowany na głównym rynku GPW. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40. 

Więcej informacji: www.mabion.eu  
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