COMUNICADO DE IMPRENSA

Francisco del Val nomeado novo Diretor Geral da Sanofi
Portugal e General Manager para a Sanofi Genzyme

Porto Salvo, 23 de maio de 2018 - Francisco del Val foi recentemente nomeado Diretor Geral da
Sanofi em Portugal, companhia líder farmacêutica que conta com cerca de 200 colaboradores no
país, posição que acumula com a de General Manager da Sanofi Genzyme, a unidade de
negócios para a Esclerose Múltipla, Doenças Raras, Oncologia e Imunologia.
“A minha ambição para a Sanofi Portugal é promover o acesso dos nossos medicamentos às
pessoas que deles necessitam, valorizar a inovação e fomentar a investigação e desenvolvimento
clínico local. Esta ambição só é possível se estabelecermos e reforçarmos parcerias que reflictam
o nosso empenho e compromisso para com a sociedade e a sustentabilidade do nosso sistema
nacional de saúde”, afirma o novo Diretor Geral da Sanofi.
Francisco Del Val entrou para a Sanofi há 21 anos e desde então tem ocupado diversas posições
na área do Acesso ao Mercado e Regulamentar, tendo ocupado mais recentemente a função de
Head da Franchise de Doenças Raras.
Francisco é licenciado em Farmácia pela Universidade de Alcalá de Henares, Madrid, possuindo,
entre outros títulos académicos um MBA pelo Instituto de Empresa em Madrid.
O novo Diretor Geral será responsável pela coordenação e alinhamento do negócio em Portugal
(“One Sanofi”) interna e externamente; apoiará os Recursos Humanos nos processos de
identificação e desenvolvimento de talentos e no planeamento organizacional; e garantirá a
implementação e coerência das políticas da companhia e da governance local. Francisco del Val
liderará o Comité de Direção e representará institucionalmente a Sanofi no nosso país.

Sobre a Sanofi
A Sanofi dedica-se a apoiar as pessoas que lidam com desafios na sua saúde. Somos uma
companhia biofarmacêutica global especializada em saúde humana. Agimos na prevenção da doença
com as nossas vacinas e disponibilizamos tratamentos inovadores. Apoiamos tanto os doentes com
doenças raras como os milhões de pessoas com doenças crónicas.
A Sanofi e os seus mais de 100.000 colaboradores, distribuí dos por 100 países, transformam a
inovação científica em soluções de saúde em todo o mundo.
Sanofi, Empowering Life!

1

COMUNICADO DE IMPRENSA

Relações com a Imprensa
Luisa Silva
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luisa.silva@sanofi.com

Ferran Vergés Aoiz
Tel: + (34) 93 485 95 99
ferran.verges@sanofi.com

Declarações Prospetivas Sanofi
Este comunicado contém declarações prospectivas dentro do significado da Private EUA Securities Litigation
Reform Act de 1995 e suas alterações. Estas declarações não constituem fatos históricos. Essas declarações
incluem projeções, estimativas e suposições subjacentes, declarações relativas a planos, objetivos, intenções e
expectativas sobre futuros resultados financeiros, acontecimentos, operações, serviços, desenvolvimento de
produtos e seu potencial, e declarações relativas a desempenhos futuros. Estas declarações prospectivas
geralmente podem ser identificadas pela terminologia utilizada como "esperar", "antecipar", "acreditar",
"pretender", "estimar", "planear" e expressões similares. Embora a direção da Sanofi acredite que as
expectativas refletidas em tais declarações são razoáveis, os investidores são advertidos que as informações e
as declarações prospetivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e,
geralmente, estão fora do controlo da Sanofi. Estes riscos e incertezas podem levar a que os resultados e
desenvolvimentos reais sejam materialmente diferentes dos que foram expressos, estavam implícitos ou
projetados na informação e nas declarações prospectivas. Estes riscos e incertezas incluem, entre outras coisas,
as incertezas inerentes à investigação e desenvolvimento, os dados e análises clínicas futuras, incluindo os pósmarketing, as decisões tomadas pelas autoridades regulamentares como a FDA ou a EMA sobre se autoriza ou
não, e quando um medicamento, um dispositivo ou uma aplicação biológica, que possa registar-se, para
qualquer produto candidato, assim como as suas decisões referentes à rotulagem e a outros fatores que
poderiam afetar a disponibilidade ou a potencial comercialização desses produtos candidatos, a ausência de
garantia de que os produtos candidatos, uma vez aprovados, terão sucesso no mercado, a aprovação futura e o
sucesso comercial de opções de tratamento, a capacidade do grupo para alavancar oportunidades de
crescimento externo, e os citados ou identificados nos documentos públicos depositados junto da SEC e da AMF
pela Sanofi, incluindo os listados sob os títulos "Fatores de Risco" e "Declaração de Advertência sobre
declarações prospectivas" do relatório Relatório anual da Sanofi no Formulário 20-F para o exercício findo a 31
de dezembro de 2017. A Sanofi não se compromete a atualizar ou a rever a informação e as declarações
prospectivas excepto as exigidas pela lei aplicável em vigor.

Para mais informação contacte:
Alexandra Queiroz | alexandra.queiroz@beeineditus.pt | 912 275 554
Cláudia Piek | claudia.piek@beeineditus.pt | 919 992 518
www.beeineditus.pt
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