Tadeusz Tuora

CURRICULUM VITAE
1.

DANE OSOBOWE

imię i nazwisko: Tadeusz Tuora
2.

WYKSZTAŁCENIE

Tadeusz Tuora ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w r. 1973. W
roku 1980 obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Ekonomicznych z zakresu wpływu zmian strukturalnych na
inflację w gospodarce polskiej.
3.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Tadeusz Tuora rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Planowania i Polityki Gospodarczej i wykładowca
ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w kwietniu 1973 r. Ponadto, w lecie
1980 roku rozpoczął pracę jako doradca ekonomiczny Solidarności.
W 1985 roku stworzył spółkę PZ Cormay, producenta odczynników diagnostycznych dla laboratoriów
medycznych. W 1989 roku wynegocjowano i podpisano umowę licencyjną z Hoffmann-La Roche. Umowa
oznaczała przełom technologiczny w produkcji Cormay i otworzyła drogę do rynków międzynarodowych.
Tadeusz Tuora rozpoczął ekspansję eksportową PZ Cormay przede wszystkim do krajów wschodnich, budując w
latach 1992 - 1993 grupę jednostek zależnych, takich jak na przykład: Cormay Rusland, Cormay Diana, Cormay
Ukraina, Cormay Romania i inne.
Największą spółką zależną był Cormay Rusland, który rozpoczął działalność w 1993 roku i osiągnął w 2013 roku
rekordową kwotę 5,6 mln euro sprzedaży na rynku rosyjskim.
Tadeusz Tuora stworzył też spółkę Cormay Poland (1991), a w r. 1999 stworzył spółkę farmaceutyczną Colfarm
SA.
Od stycznia 2010 roku, po przejęciu Orphée SA, szwajcarskiej spółki z siedzibą w Genewie, Tadeusz Tuora był
dyrektorem i członkiem zarządu. Jego zadanie polegało na restrukturyzacji tej spółki, która wykazywała straty do
końca roku 2009. W efekcie działań Tadeusza Tuory a spółka Orphée SA w roku 2010 zwiększyła sprzedaż o
prawie 50% i osiągnęła dodatni wynik finansowy, a w latach 2011- 2013 podwoiła sprzedaż i zyski.
Tadeusz Tuora był również w latach 2011 – 2015 dyrektorem spółki Innovation Enterprises Ltd w Cork (Irlandia),
będącą spółką zależną Orphée SA.
Tadeusz Tuora był też w latach 2013 – 2015 członkiem zarządu i dyrektorem w Diesse Diagnostica w Sienie
(Włochy), gdzie zajmował się nadzorem nad finansami spółki i rozwojem jej działalności międzynarodowej.
W latach 2012 - 2015 Tadeusz Tuora był członkiem Execo w EDMA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów
Diagnostyki Medycznej), reprezentując polski przemysł diagnostyki medycznej.
Pan Tadeusz Tuora jest Prezesem Zarządu Tersaco AG, QXB Sp. z o.o. oraz iKosmetyki.pl Sp. z o.o.
Tadeusz Tuora jest żonaty, ma 3 synów i córkę.
Oświadczam, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w
konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

