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Dirk Kreder
Dirk Kreder posiada duże doświadczenie oraz szeroką sieć kontaktów w branży farmaceutycznej
i biotechnologicznej, silną świadomość biznesową oraz doświadczenie w zarządzaniu małymi i dużymi
przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej w Europie i Stanach Zjednoczonych. Przyczynił się do rozwoju
i rejestracji leków biopodobnych oraz generycznych na terenie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kanady,
Australii, Japonii oraz na innych rynkach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie przy rozwoju i komercjalizacji
ponad 20 leków.
Absolwent University of Stuttgart i University of Kiel, posiada tytuł doktora z zakresu Biotechnologii oraz
Immunologii, a także tytuł Master of Business Administration przyznany przez konsorcjum Euro*MBA. Swoją
karierę rozpoczął w Dolinie Krzemowej, gdzie pracował nad projektem obronnym w firmie biotechnologicznej
(1998-1999), a następnie dołączył do szwajcarskiego giganta farmaceutycznego Hoffmann-LaRoche (Roche
Bioscience), Kalifornia. Rozwijał tam produkty farmaceutyczne w odpowiedzi na znaczące potrzeby medyczne,
w szczególności leki wykorzystujące przeciwciała monoklonalne i leki biopodobne (1999 - 2001). Następnie
dołączył do Abgenix (obecnie Amgen, Inc.) gdzie pracował jako Dyrektor Działu ds. Bioinformatyki (2001-2004),
po czym wraz z rodziną przeniósł się do Europy, by dołączyć do Novartis w Bazylei w Szwajcarii (Global Decision
Support Manager, 2004-2007). Stamtąd powrócił do rodzinnej Bawarii, aby stać się jednym z pionierów rozwoju
leków biopodobnych w oddziale Sandoz w Novartis (Alliance Manager oraz Program Leader ds. Rynku leków
biopodobnych oraz generycznych, 2007-2014). W Bawarii przewodził działaniom dotyczącym szeregu
produktów, które trafiły do dużej liczby pacjentów na dziesiątkach rynków na całym świecie, a w szczególności
pierwszego na świecie biopodobnego Omnitrope®.
W 2014 r. dr Kreder założył kilka spółek, które wspólnie zapewniają wsparcie techniczne i regulacyjne firmom
różnej wielkości w różnych regionach geograficznych. Jest założycielem i dyrektorem generalnym spółek Anteris
Medical GmbH i Anteris Systems GmbH. Ostatnio utworzył firmę Anteris Helvetia AG, gdzie pełni funkcje prezesa
zarządu i dyrektora generalnego.
Dr Kreder udziela się także w radach nadzorczych i doradczych, na przykład w Microdimensions GmbH
w Monachium (od 2016). W Radzie Nadzorczej Mabion S.A. zasiadał od 2018 roku.
Oprócz obowiązków zawodowych, dr Kreder jest aktywnym członkiem Rotary International, gdzie wspiera
projekty o charakterze społecznym, środowiskowym i zdrowotnym, jest też członkiem Rady Miejskiej swojego
rodzinnego miasta.

