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Komunikat Zarządu
Paul Hudson zastąpi Oliviera Brandicourta na stanowisku Dyrektora Generalnego
PARYŻ – 7 czerwca 2019 r. – Podczas posiedzenia w dniu 6 czerwca 2019 r. Zarząd jednogłośnie
powołał Paula Hudsona na stanowisko Dyrektora Generalnego Sanofi na miejsce Oliviera Brandicourta,
który postanowił przejść na emeryturę.
Zarząd pragnie serdecznie podziękować Olivierowi Brandicourtowi za energię, z jaką przeprowadził
firmę przez okres pełen wyzwań i za jego zdecydowany wkład w powrót Sanofi na ścieżkę wzrostu.
Dzięki działaniom podjętym podczas jego kadencji firma Sanofi jest w stanie osiągnąć szybszy wzrost
i posiada mocne atuty pozwalające na odzyskanie przynależnej jej pozycji.
W dniu 1 września 2019 r. miejsce Oliviera zajmie Paul Hudson, który dotychczas pełnił funkcję
Dyrektora Generalnego Novartis Pharmaceuticals oraz Członka Komitetu Wykonawczego Novartis.
Paul Hudson ma lat 51, jest wytrawnym liderem o bogatym doświadczeniu międzynarodowym,
uzyskanym między innymi w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Europie. Od 28 lat jego kariera związana
jest z wiodącymi koncernami farmaceutycznymi, takimi jak Schering Plough, Astra Zeneca i Novartis.
Na licznych zajmowanych przez siebie stanowiskach kierowniczych wykazywał się strategiczną wizją,
silnym przywództwem i umiejętnością stawiania czoła największym wyzwaniom, szczególnie w zakresie
innowacji i transformacji cyfrowej. Pan Hudson ma za sobą znaczące osiągnięcia w zakresie
wprowadzania na rynek ważnych produktów. W związku z nową funkcją Hudson przeniesie się do
Paryża.
Serge Weinberg, Prezes Rady Nadzorczej Sanofi powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
Paul Hudson zgodził się dołączyć do Sanofi. Jego umiejętności i doświadczenie dają mu
wszystkie niezbędne atuty do przyspieszenia wzrostu firmy i zapewnienia jej adaptacji do nowych
strategicznych wyzwań, szczególnie w obszarach badań i rozwoju oraz cyfryzacji. Jego cechy
charakteru pozwolą mu w pełni zmobilizować energię i zwiększyć dynamikę działania potrzebną
firmie Sanofi do stawienia czoła nowym wyzwaniom branżowym i zmianom w systemach opieki
zdrowotnej na całym świecie.”
Informacje o firmie Sanofi
Informacje o firmie Sanofi
Sanofi wspiera pacjentów w pokonywaniu wyzwań zdrowotnych. Jesteśmy globalną firmą biofarmaceutyczną
skoncentrowaną na zdrowiu ludzkim. Zapobiegamy chorobom za pomocą szczepionek, dostarczamy innowacyjne
sposoby leczenia bólu i łagodzenia cierpienia. Wspieramy zarówno tych, którzy cierpią na choroby rzadkie, jak również
miliony pacjentów zmagających się z chorobami przewlekłymi.
Dzięki zaangażowaniu ponad 100 000 pracowników w 100 krajach, Sanofi przekształca innowacje naukowe
w rozwiązania opieki zdrowotnej dostępne na całym świecie. Jedna z 85 fabryk Sanofi, jest zlokalizowana w Rzeszowie.
Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według danych IQVIA, Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc
w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych.
Sanofi, Empowering Life
Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: www.sanofi.pl
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