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Marcin Gregorowicz prezesem zarządu TXM
Rada nadzorcza TXM podjęła decyzję o powołaniu Marcina Gregorowicza na stanowisko prezesa
zarządu spółki. Marcin Gregorowicz powierzoną funkcję obejmie z dniem 14 września br.
Rada nadzorcza TXM w dniu 24 sierpnia br. podjęła decyzję o powołaniu do zarządu spółki Marcina
Gregorowicza. Powierzyła mu jednocześnie funkcję prezesa zarządu, którą obejmie z dniem 14
września br. W tym dniu obowiązki prezesa przestanie jednocześnie pełnić Bogusz Kruszyński,
przewodniczący rady nadzorczej TXM, który został czasowo oddelegowany do wykonywania tych
czynności. Poza Marcinem Gregorowiczem w skład zarządu TXM wchodzą również Krzysztof Tomczyk
(wiceprezes) oraz Marcin Łużniak (wiceprezes).
Marcin Gregorowicz ma wieloletnie doświadczenie w sektorze B2B oraz detalicznym. W latach 20142017 pełniąc funkcję Prezesa Zarządu w Sklepy Komfort S.A. był odpowiedzialny za opracowanie i
realizację programu naprawczego oraz dynamiczny rozwój sieci sklepów Komfort, oferującej podłogi
drewniane i laminowane, wykładziny, dywany oraz drzwi. Z sukcesem wprowadził największą tego
typu specjalistyczną sieć w Polsce na ścieżkę szybkiego wzrostu. Odpowiadał za stworzenie nowego
konceptu sklepu, którego atrakcyjność została potwierdzona zdobytą nagrodą Shopping Center
Forum w kategorii Remodeling (2015). Wdrożył także nową koncepcję formuły sklepów
franczyzowych i osiągnął dynamiczny wzrost tego kanału. Gruntownie przebudował portfolio
asortymentu oraz dostawców. Rozwijał kanał e-commerce poprzez zbudowanie modelu sprzedaży
omnichannel przy wykorzystaniu nowoczesnej platformy technologicznej. W okresie kiedy zarządzał
siecią sklepów Komfort spółka istotnie zwiększyła przychody i poprawiła efektywność działania. W
efekcie w latach 2016 i 2017 firma zdobyła tytuł najmocniejszej polskiej marki handlowej w rankingu
Rzeczpospolitej. Wcześniej, w latach 2005-2014 pełnił funkcje Global Commercial Director, a
wcześniej Dyrektora Generalnego w Polsce, w międzynarodowej firmie inżynieryjnej IMI Plc (dywizja
Hydronic Engineering), specjalizującej się w systemach HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja)
dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. Posiada wykształcenie wyższe zdobyte na Politechnice
Warszawskiej (Inżynieria Lądowa). Ukończył studium Business Management na SGH. Uczestniczył w
licznych szkoleniach i kursach w obszarze zarządzania, m.in. Strategic Leadership Academy (ICAN
Institute).
Marcin Gregorowicz w TXM będzie odpowiadał za koordynację prac zarządu i projektów
strategicznych.

***
TXM S.A. jest właścicielem około 400 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz
za granicą, w tym w Rumunii i na Słowacji. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl.
Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i gospodarstwa
domowego w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. Firma TXM S.A. (dawniej Adesso S.A.) została
zarejestrowana w Krakowie w 1989 r. Od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnodziecięcej. TXM S.A. od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji www.txmsa.pl
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