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Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów 

wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. 

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych 

dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub 

sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym 

w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 

z 2020, poz. 89 z późn. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej 

sytuacji inwestora. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje 

o PROCAREPLUS PHARMA S.A. („Spółka”) oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Dokument Ofertowy sporządzony na podstawie art. 37a 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm) zamieszczony na stronie internetowej www.pcp-pharma.pl 

ProCarePlus Pharma S.A. 
• Jesteśmy firmą farmaceutyczną powstałą na bazie doświadczeń osób z branży farmaceutycznej, 

medycyny oraz finansów  
• Rozwijamy szerokie portfolio leków i suplementów o potwierdzonej wartości klinicznej 

poszukiwanych przez lekarzy i pacjentów 
• Naszą unikalną kompetencją jest dogłebna znajomość wielu niszowych, szybko rosnących 

segmentów rynku farmaceutycznego 
• Specjalizujemy się w lekach typu generyk plus - sprawdzone substancje czynne w nowych 

wskazaniach, nowej formie czy też dostępne bez recepty 
• Nasze kompetencje obejmują również rozwój leków innowacyjnych 

Najważniejsze informacje z CV 

Tomasz Stramek 

• Studia na Wydziale Lekarskim CMUJ - Stypendium Ministra Nauki za Wybitne Osiągnięcia 2017 

• Studia na Wydziale Finansów UEK - Ukończenie studiów wśród 5 % najlepszych absolwentów 2014 

• Prezes PCP Pharma S.A. od 12.2019 

• Członek Zarządu F1 Pharma Sp. z o.o. w 2018 

• Aktywny lekarz POZ i NiŚOZ od 02.2019 

• Corporate Dealer w mBank S.A. 2015-2016 

• Doradca Klienta Korporacyjnego w Bank BPH S.A. 2012 – 2014 

• Doradca Klienta ds. Produktów Finansowych dla Przedsiębiorstw w Deutsche Bank PBC S.A. 2010 – 2012 
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Nefopam Insudiab 

www.pcp-pharma.pl/inwestorzy/publiczna-oferta-akcji 


