Lublin, 17.01.2017 r.

Zmiany w Zarządzie BioMaxima S.A.
Decyzją Rady Nadzorczej z dnia 17 stycznia b.r., Łukasz M. Urban zastąpi
Henryka Lewczuka na stanowisku Prezesa Zarządu BioMaxima S.A, spółki
notowanej na rynku NewConnect, działającej na rynku diagnostyki
laboratoryjnej. Dotychczasowy Prezes Zarządu BioMaxima, Henryk Lewczuk,
pozostanie w Zarządzie BioMaxima na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.
Nowo wybrany Prezes Zarządu BioMaxima, Łukasz M. Urban, do tej pory pełnił funkcję
Wiceprezesa Zarządu BioMaxima, nadzorując obszar mikrobiologii. Wcześniej był
związany z BIOCORP Polska Sp. z o.o. – firmą wyspecjalizowaną w dynamicznie
rosnącym segmencie mikrobiologii przemysłowej, która w grudniu 2016 r. połączyła się z
BioMaxima.
„Objęcie funkcji Prezesa Zarządu BioMaxima w tak kluczowym dla spółki momencie to dla
mnie zaszczyt i zobowiązanie. Po połączeniu z BIOCORP i zakupie spółek rumuńskich,
BioMaxima posiada ogromny potencjał do dalszego rozwoju zarówno w Polsce, jak i za
granicą. Dzięki rozszerzeniu portfolio produktowego, w 2017 roku dotrzemy z naszym
asortymentem do nowych odbiorców, a naszym obecnym kontrahentom będziemy mogli
zaoferować szerszy wachlarz produktów. Wszystko to, w połączeniu z ambitnymi
inwestycjami które będą realizowane w tym roku, umożliwi spółce wzrost przychodów i
wskaźników efektywności operacyjnej, co będzie skutkowało polepszeniem rentowności
BioMaxima”. – mówi Łukasz M. Urban, nowo wybrany Prezes Zarządu BioMaxima S.A
„Oprócz mikrobiologii, BioMaxima posiada ofertę szeroko rozumianej analityki klinicznej,
co czyni naszą firmę atrakcyjnym partnerem na ponad 60 rynkach na całym świecie,
gdzie sprzedajemy nasze produkty. Prowadzimy intensywne prace badawczo-rozwojowe,
dzięki którym co roku mamy możliwość poszerzenia oferty o kolejne pozycje, ostatnio
informowaliśmy o otrzymanych dotacjach unijnych na opracowanie nowych testów do
oznaczania lekowrażliwości oraz na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego.” – dodaje
Łukasz M. Urban
„Cieszę się, że pan Łukasz M. Urban zgodził się objąć funkcję Prezesa Zarządu
BioMaxima. Jestem pewien, że ze względu na swoje bogate doświadczenie zawodowe i
wykształcenie, pan Urban zdynamizuje spółkę i będzie w stanie poprowadzić BioMaxima
w kierunku jeszcze szybszego rozwoju i coraz większej wydajności, czego dokonał
zarządzając BIOCORP Polska na przestrzeni ostatnich kilku lat. W 2017 roku czeka nas
wiele nowych wyzwań, takich jak połączenie operacji w obszarze mikrobiologii, integracja
spółek rumuńskich czy realizacja bardzo ambitnych planów inwestycyjnych. Jestem
przekonany, że Zarząd w nowej konfiguracji stanowi optymalny zespół, który podoła tym
wyzwaniom. – mówi Rafał Jelonek, Przewodniczący Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.
Łukasz M. Urban jest absolwentem Yale University (Master of Science na Wydziale
Biologii) oraz Hamilton College (Bachelor of Arts). Studiował również na Wydziale
Biochemii Imperial College of Science Technology and Medicine (University of London).
Posiada dyplom MBA z IESE Business School (Universidad de Navarra).
Był założycielem i wspólnikiem, a także Prezesem Zarządu w Biocorp Polska Sp. z o.o.,
spółce będącej producentem testów do diagnostyki mikrobiologicznej, która połączyła się
z BioMaxima S.A.

Posiada również doświadczenie z rynku kapitałowego. Od 2012 roku jest Członkiem, a
obecnie Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego,
który inwestuje w fundusze venture capital, zasilające kapitałowo małe i średnie
przedsiębiorstwa. W latach 2006-2009 był wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym w
PZU Asset Management. Wcześniej pracował w Londynie w 3i Investments plc, firmie
zarządzającej funduszami private equity, gdzie m.in. współtworzył strategię w sektorze
healthcare. Był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych.
Wcześniej pełnił też funkcje w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek
kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze. Jest członkiem amerykańskich
naukowych stowarzyszeń honorowych Phi Beta Kappa oraz Sigma Xi. Biegle włada
językiem angielskim i hiszpańskim.

***
BioMaxima S.A. jest notowana na NewConnect firmą działającą na rynku diagnostyki
laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki
in vitro a także producentem szerokiej gamy podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest
również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak
m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty
ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60
rynkach.
***
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