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Dr Paul van der Horst
Paul van der Horst jest dyrektorem ds. biznesu w Agomab Therapeutics (Gandawa, Belgia). Przed podjęciem
pracy w Agomabie, w latach 2016-2021 był dyrektorem ds. rozwoju korporacyjnego w Galapagos NV (NASDAQ:
GLPG). W tej roli kierował wszystkimi większymi transakcjami, inwestycjami, licencjonowaniem oraz działaniami
M&A. W latach 2013-2016 pracował w butikowym banku inwestycyjnym Kempen & Co w Amsterdamie, gdzie
odpowiadał za pośrednictwo i transakcje inwestorów z Europy i USA, związane z europejskimi akcjami spółek z
branży farmaceutycznej i biotechnologicznej W swojej karierze Paul był głównym negocjatorem w ponad 20
transakcjach licencyjnych i M&A oraz pozyskał ponad 1,3 miliarda dolarów poprzez transakcje na rynku
kapitałowym. Paul jest członkiem Rady Dyrektorów w ImmuneTune (Leiden, Holandia) i posiada tytuł doktora w
dziedzinie onkologii ginekologicznej z Centrum Medycznego Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, Holandia.
Dr Nancy Van Osselaer
Dr Nancy Van Osselaer posiada ponad 25-letnie doświadczenie w rozwoju leków uzyskane na kierowniczych
stanowiskach w globalnych firmach farmaceutycznych. Do niedawna Dr Van Osselaer pracowała w Galapagos NV
(Belgia) jako Wiceprezes odpowiedzialny za strategię i rozwój wczesnych projektów klinicznych, w tym programu
mukowiscydozy i różnych wysoce innowacyjnych programów w obszarze chorób zapalnych i immunologicznych.
Przed dołączeniem do Galapagos Dr Van Osselaer spędziła ponad 17 lat w Johnson&Johnson, gdzie prowadziła
projekty zarówno na wczesnym, jak i późnym etapie rozwoju jako lider farmakologii klinicznej, lider projektu i
kierownik zespołu. W wielu projektach miała kluczowy udział w procesie rejestracji i zatwierdzenia leków do
obrotu, prowadząc programy rozwojowe w różnych obszarach terapeutycznych i uczestnicząc w komisjach
rozwoju leków. W UCB Pharma Dr Van Osselaer zajmowała pozycję lidera projektu oraz wzięła na siebie
odpowiedzialność za identyfikację i ocenę innowacyjnych rozwiązań opracowywanych we współpracy z
zewnętrznymi partnerami, firmami start-up i naukowcami akademickimi.
Niedawno założyła własną firmę konsultingową o nazwie Why2What, koncentrując się na doradztwie w zakresie
strategii oraz rozwoju we wczesnych fazach innowacyjnych badań klinicznych, w tym dla firm
biotechnologicznych.
Nancy jest farmaceutką z wykształcenia i posiada doktorat z farmakologii uzyskany na Uniwersytecie w Antwerpii
w Belgii.
Dr Rafał Kamiński
Rafał Kamiński posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w rozwoju innowacyjnych leków
drobnocząsteczkowych. Po ukończeniu studiów medycznych i doktoracie z farmakologii na Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie, przebywał na zagranicznych stażach w Holandii (Radboud University) i USA (Narodowe
Instytuty Zdrowia) oraz ukończył studia podyplomowe z Medycyny Farmaceutycznej (ULB, Belgia). Dr Kamiński
od ponad 12 lat jest związany z przemysłem farmaceutycznym (UCB Pharma, Belgia oraz Roche, Szwajcaria), gdzie
był kierownikiem zespołów naukowych w działach B+R. W obu firmach był odpowiedzialny za strategię rozwoju,
portfel projektów przedklinicznych oraz wyłonienie kandydatów klinicznych. Dwa z jego projektów z sukcesem
zakończyły badania Fazy I/II, a jeden z leków jest w Fazie III rozwoju klinicznego. Dr Kamiński ma także
doświadczenie w koordynacji i nadzorze projektów rozwoju leków prowadzonych we współpracy z zewnętrznymi
firmami biotechnologicznym oraz CRO. Był członkiem rad naukowych oraz komitetów doradczych (7PR UE;
Wellcome Trust). Dr Kamiński jest autorem ponad 80 publikacji (w tym z grupy Nature), a jego prace były
cytowanie ponad 2500 razy (Google Scholar). Jest także twórca lub współtwórca 6 wynalazków objętych
zgłoszeniami patentowymi.
Rafał Kamiński w latach 2020 – 2021 był Członkiem Zarządu OncoArendi Therapeutics.

