
 
 

 

 

 

Załącznik do raportu bieżącego EBI 7/2021 
 

Informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO dotyczące pana Charudutt Shah. 

 

Charudutt Shah został powołany na Członka Zarządu Emitenta od dnia 1 sierpnia 2021 r. pod warunkiem rejestracji przez 

sąd rejestrowy zmian statutu GENOMTEC S.A. wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

GENOMTEC S.A. z dnia 28 kwietnia 2021 roku na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencja obecnego Zarządu kończy się z 

dniem 3 października 2022 r., natomiast mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022. 

 

Pan Charudutt Shah ukończył studia magisterskie z zakresu biotechnologii i zarządzania (2007 r.) oraz studia licencjackie 

(z wyróżnieniem) z zakresu nauk stosowanych i inżynierii komputerowej (2005 r.) na Uniwersytecie w Toronto. Posiada 

bogate, międzynarodowe doświadczenie m.in. w obszarze rozwoju biznesu, zarządzaniu sprzedażą i planowaniu 

strategicznym w sektorze diagnostyki klinicznej.  

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 

Maj 2016 - do chwili obecnej: Dyrektor ds. marketingu w spółce BIOMERIEUX S.A. z siedzibą w Lyonie, będącej światowym 

liderem w obszarze diagnostyki in vitro i badań nad chorobami zakaźnymi. Odpowiedzialny za komercjalizację produktów 

w regionie EMEA, rozwój marki i organizację współpracy z podmiotami zewnętrznymi.  

Sierpień 2014 - kwiecień 2016: Dyrektor ds. rozwoju biznesu w spółce SPARTAN BIOSCIENCE z siedzibą w Ottawie, Ontario, 

odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i tworzenie strategii w zakresie dystrybucji produktów w Europie, na Bliskim 

Wchodzie, regionie Pacyfiku i Ameryce Łacińskiej.  

Październik 2010 - sierpień 2014: Menadżer ds. marketingu globalnego w spółce LUMINEX CORPORATION z siedzibą w 

Toronto, Ontario, odpowiedzialny m.in. za zarządzenie portfelem molekularnych testów diagnostycznych, rozwój nowych 

produktów i tworzenie planu ekspansji międzynarodowej w krajach rozwijających się.  

Maj 2009 - wrzesień 2010: Menadżer ds. rozwoju biznesu w spółce TOXIKON CORPORATION, Bedford, Massachusetts. 

Marzec 2008 - styczeń 2009: Menadżer ds. produktów w spółce LIFE TECHNOLOGIES (LIFE)/ INVITROGEN CORPORATION 

z siedzibą w Carlsbad, Kalifornia. 

 

Jest współzałożycielem i prezesem startupu Simply Diagnostics Inc., zajmującym się komercjalizacją narzędzi diagnostyki 

szpitalnej z wykorzystaniem własnej technologii, a także członkiem zarządu nowopowstałej spółki zajmującej się sprzętem 

medycznym. 

 

Poza opisanymi powyżej podmiotami Pan Charudutt Shah nie pełnii funkcji oraz nie jest wspólnikiem w żadnych spółkach.  

 

Charudutt Shah w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa 

oszustwa i inne o których mowa w Załączniku 1 do Regulaminu ASO oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. 

 

Charudutt Shah w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnym 

z podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub likwidacja. 

 

Charudutt Shah nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

 

Charudutt Shah nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 


