Tlačová správa

___________________________________________________________________________
31.  augusta  2015  

Zmena  vo  vedení  Teva  Pharmaceuticals  SR  a  CR  
  
Poprednú  farmaceutickú  spoločnosť  a  lídra  na  trhu  generických  liekov  povedie                  
od  1.  septembra  2015  Juan  Carlos  Conde,  manažér  s  mnohoročnými  skúsenosťami          
s  generickým  portfóliom  Tevy  v  Španielsku.  
Doterajší  generálny  riaditeľ  spoločnosti,  MUDr.  Zdeněk  Zahradník,  sa  rozhodol  pre  zmenu  vo  svojom  
profesijnom  živote.  Z  čela  firmy  odchádza  po  mnohoročnom  úspešnom  pôsobení  na  trhoch  v  Českej  
republike  a  aj  v  zahraničí.  Okrem  práce  vo  vedení  Tevy,  počas  dvoch  funkčných  období,  reprezentoval  
Českú  asociáciu  farmaceutických  firiem  v  úlohe  predsedu  predstavenstva.  

"Zdeněk  Zahradník  bol  pre  nás  vždy  príkladom  profesionála,  preukazujúceho  
vodcovské  schopnosti  i  odvahu,"  hovorí  Michal  Nitka,  General  Manager  of  Poland  /  
CEE  cluster,  Teva.  
Juan  Carlos  Conde  prichádza  k  nám  zo  Španielska,  kde  pôsobil  na  vysokej  manažérskej  pozícii  Teva  
Pharmaceuticals  v  Madride.  Jeho  profesionálne  začiatky  v  Teve  sú  spojené  s  Teva  Europe,  kde  sa  
venoval  generickému  portfóliu  Tevy  a  jeho  prezentácií  na  európskych  trhoch.  Potom  sa  presunul  do  
Španielska,  kde  riadil  rozvoj  obchodných  príležitostí  Tevy  na  miestnom  trhu.  V  tomto  období  sa  Teva  
stala  lídrom  trhu.  

"Som  presvedčený  o  tom,  že  budeme  úspešne  pokračovať  v  implementácii  doterajšej  
obchodnej  stratégie  a  v  dosahovaní  vynikajúcich  výsledkov  ako  na  Slovensku,  tak  aj    
v  Českej  republike,"  dopĺňa  Michal  Nitka.  
Juan  Carlos  Conde  je  ženatý  a  prostredníctvom  manželky,  pôvodom  z  ČR,  má  priamu  väzbu  na  české  
prostredie.  Má  trojročného  syna,  medzi  jeho  koníčky  patrí  hudba,  knihy  a  lyžovanie.  
Juan  Carlos  Conde  v  súčasnosti  preberá  agendu  od  MUDr.  Zdeňka  Záhradníka  a  svojej  úlohy                      
na  Slovensku  a  v  Českej  republike  sa  ujme  od  1.  septembra  2015.  
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Teva  Pharmaceutical  Industries  Ltd.  je  popredná  farmaceutická  spoločnosť  s  celosvetovou  pôsobnosťou.  Usiluje  
o  zlepšenie  prístupu  pacientov  k  vysoko  kvalitnej  zdravotnej  starostlivosti    vývojom,  výrobou  a  predajom  cenovo  
dostupných  generických  liekov,  rovnako  ako  aj  inovatívnych  a  brandových  farmaceutických  prípravkov  a  
aktívnych  farmaceutických  substancií.  Spoločnosť,  ktorá  má  sídlo  v  Izraeli,  je  najväčším  svetovým  výrobcom  
generických  liekov,  ktorých  globálne  portfólio  zahrňuje  viac  než  1000  molekúl  a  ktorá  má  priame  zastúpenie              
vo  viac  než  60  krajinách.  V  rámci  brandových  liekov  sa  Teva  zameriava  na    oblasť  ochorení  CNS,  onkológie,  
liečbu  bolesti,  respiračných  a  ženských  ochorení  a  na  biologické  liečivé  prípravky.  Teva  má  46  000  zamestnancov  
po  celom  svete  a  v  roku  2013  dosiahla  tržby  vo  výške  20,3  mld.  USD.  
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