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Spoločnosť Sanofi Česká republika/Slovensko má
nového výkonného manažéra
Do vedenia spoločnosti Sanofi v Českej republike a na Slovensku bol
1. apríla 2019 menovaný Paul-François Cossa. Spolu s koordináciou tejto
biofarmaceutickej skupiny na českom a slovenskom trhu bude Paul-François
Cossa zároveň zodpovedný za riadenie tímu obchodnej jednotky voľnopredajných
liekov v Čechách a na Slovensku (CHC CZ&SK).

BRATISLAVA – 25. apríla, 2019 – Na pozícii výkonného manažéra pre Českú republiku
a Slovensko Paul-François Cossa nahradil Emmanuelle Valentin, ktorá bola už
dávnejšie menovaná na pozíciu riaditeľky obchodnej jednotky Primary Care pre región
Central Europe s pôsobením v poľskej Varšave.
Medzi hlavné zodpovednosti Paula-Françoise v pozícii výkonného manažéra Sanofi
CZ&SK patrí koordinácia stratégie jednotného vystupovania skupiny Sanofi voči externej
a internej verejnosti, podpora inovatívnej liečby českých a slovenských pacientov, a
v neposlednom rade rozvoj firemnej kultúry v rámci česko-slovenskej organizácie Sanofi.
Paul-François Cossa bol k 1. aprílu súčasne menovaný na pozíciu riaditeľa obchodnej
jednotky pre voľnopredajné lieky v Čechách a na Slovensku (CHC CZ&SK). Na tejto
pozícii bude riadiť česko-slovenský CHC tím, rozvíjať a prehlbovať portfólio
voľnopredajných liekov a výživových doplnkov, vrátane známych značiek ako sú Ibalgin,
Paralen alebo Celaskon.
„Veľmi sa teším na spoluprácu s česko-slovenským tímom Sanofi, ktorý úspešne
reprezentuje jednu z najvýznamnejších farmaceutických skupín na českom i slovenskom
trhu. Naším spoločným cieľom bude aj naďalej chrániť českú a slovenskú verejnosť proti
ochoreniam našimi očkovacími látkami a pacientom poskytovať vysoko inovatívnu liečbu
chronických alebo zriedkavých ochorení“, komentoval Paul-François Cossa svoj nástup
do čela česko-slovenského Sanofi.

Paul-François Cossa nastúpil do spoločnosti Sanofi v roku 2012 ako Business
Development Director pre Turecko a Stredný východ. V rokoch 2015 až 2017 viedol
viacero globálnych transformačných projektov Sanofi, vrátane integrácie portfólia a tímu
divízie voľnopredajných liekov spoločnosti Boehringer Ingelheim do Sanofi. Od roku
2017 zastával pozíciu riaditeľa obchodnej jednotky General Medicines v Kanade.
Paul-François Cossa je držiteľom titulu Master of Sciences z Massachusetts Institute of
Technology, s hlavným zameraním na ekonómiu a financie, a rovnako je absolventom
francúzskej Ecole Polytechnique. Paul-François Cossa (39 rokov) je ženatý a má dve
deti.

O spoločnosti Sanofi
Spoločnosť Sanofi je globálna biofarmaceutická spoločnosť zameraná na zdravie
ľudí. Zameriavame sa na prevenciu rôznych ochorení prostredníctvom našich
vakcín, poskytujeme pacientom inovatívnu liečbu, aby sme bojovali proti bolesti a
utrpeniu. Pomáhame pacientom, ktorí trpia vzácnymi chorobami a podporujeme
milióny ľudí s dlhodobými chronickými chorobami.
S viac než 100 000 zamestnancami vo viac ako 100 krajinách transformuje Sanofi
vedecké inovácie na riešenia zdravotnej starostlivosti po celom svete.
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Obozretné vyhlásenia spoločnosti Sanofi
Táto tlačová správa obsahuje obozretné vyhlásenia, ktoré sú definované v Zákone o procesnej reforme
ochrany súkromných informácií z roku 1995, v znení neskorších úprav. Obozretné vyhlásenia sú vyhlásenia,
ktoré nie sú historickými skutočnosťami. Tieto vyhlásenia zahŕňajú prognózy a odhady, vrátane predpokladov
a vyhlásení o plánoch, cieľoch a očakávaniach s ohľadom na budúce udalosti, operácie, produkty a služby,
ako aj vyhlásení o budúcich činnostiach. Obozretné vyhlásenia sa všeobecne identifikujú pomocou výrazov
„očakávať“, „predpokladať“, „veriť“, „zamýšľať“, „odhadovať“, „plánovať“ a podobných vyjadrení. Hoci vedenie
spoločnosti Sanofi verí, že očakávania vyjadrené v takýchto obozretných vyhláseniach sú racionálne,
upozorňuje investorov, že obozretné vyhlásenia podliehajú rozličným rizikám a neistotám, z ktorých mnohé je
ťažko predvídať a vo všeobecnosti nie sú pod kontrolou spoločnosti Sanofi, a ktoré by mohli spôsobiť
významné rozdiely medzi skutočnými výsledkami a vývojom a tými, ktoré boli uvedené, predpokladané alebo
plánované v obozretných informáciách a vyhláseniach. Tieto riziká a neistoty zahŕňajú, okrem iného, neistoty,
ktoré sú súčasťou výskumu a vývoja, budúce klinické dáta a analýzy vrátane post-marketingových dát a
analýz, rozhodnutia regulačných autorít, ako napríklad FDA alebo EMA týkajúce sa toho či a kedy schvália
nejaký liek, zariadenie alebo biologickú aplikáciu, ktoré môžu byť podané pre akýchkoľvek produktových
kandidátov, ako aj ich rozhodnutia týkajúce sa označovania a iných skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť
dostupnosť a komerčný potenciál takýchto produktových kandidátov, absencia záruky, že produktový
kandidát, ak bude schválený, bude komerčne úspešný, budúce schvaľovanie a komerčný úspech
terapeutických alternatív. Rovnako tieto riziká zahŕňajú schopnosť spoločnosti Sanofi benefitovať
z existujúcich príležitostí a/alebo získania regulačných povolení. Ďalej sa jedná o riziká spojené s duševným
vlastníctvom, prebiehajúcimi či budúci súdnymi procesmi, vývojom menových kurzov, úrokových mier,
nestálymi ekonomickými podmienkami, vplyvom nákladovo obmedzujúcich aktivít, priemerným množstvom

nesplatených akcií, ako aj alternatív diskutovaných alebo identifikovaných vo verejných súboroch s SEC a
AMF vytvorených spoločnosťou Sanofi vrátane tých, ktoré boli vymenované pod „Rizikovými faktormi“ a
„Upozornením na obozretné vyhlásenia“ vo výročnej správe spoločnosti Sanofi vo Formulári 20-F pre rok
končiaci 31. decembrom 2017. Spoločnosť Sanofi okrem povinností vyplývajúcich z príslušných právnych
predpisov nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu alebo revíziu akýchkoľvek obozretných informácií
alebo vyhlásení.

