COMUNICADO DE IMPRENSA

David Rocha vai liderar a área de Trade & Revenue na Sanofi
Portugal
A Sanofi Portugal, farmacêutica líder em cuidados de saúde globais integrados, acaba de integrar
David Rocha para a posição de Trade Head & Revenue Manager.

Na sua função, o David terá como missão fomentar a visão transversal "One Sanofi",
desenvolvendo a organização “One Trade” numa lógica de maior aproximação comercial entre a
Sanofi e os vários intervenientes do canal de distribuição. Paralelamente actuará como especialista
e líder do canal hospitalar, gerindo as negociações com os key stakeholders.

“Na Sanofi procuramos fazer a diferença na vida das pessoas, proporcionado um leque alargado
de soluções em saúde: da prevenção ao tratamento. Espero contribuir activamente para servir
melhor os nossos clientes e parceiros. Juntos, trabalharemos para assegurar mais e melhores
cuidados aos nossos concidadãos”, afirma David Rocha.

Com mais de uma década de experiência em consultoria, o David é licenciado em Engenharia Civil
pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Em 2014 completou o Lisbon MBA International na
Católica SBE | Nova SBE | MIT. Tendo actuado transversalmente no sector farmacêutico, trabalhou
vários anos como consultor e manager na IMS Health.

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!
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Relações com a Imprensa
Luisa Silva
Tel.: + (351) 911 001 710
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 pós-marketing,
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 2016. 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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