PRESS RELEASE
GRUPO BIOTOSCANA ANUNCIA MUDANÇA NA DIRETORIA
Montevidéu, 21 de outubro de 2019 – A BIOTOSCANA INVESTMENTS S.A. anunciou hoje a nomeação de
Claudio Coracini como o novo CEO interino do Grupo Biotoscana. O Sr. Federico Wintour deixará a Companhia.
A mudança entrará em vigor imediatamente.
O Conselho de Administração agradece ao Sr. Federico Wintour por suas contribuições para a Companhia ao
longo do último ano e parabeniza o Sr. Coracini pelas suas novas atribuições.
“Eu estou muito feliz em ter o Coracini assumindo essa posição durante o período de transição. O Claudio foi
essencial na transição de cultura para integrar a United Medical ao GBT. E com a sua experiência, liderança
comprovada e conhecimento do mercado e da empresa, certamente irá ajudar o GBT a avançar para esta
próxima fase”, disse Juan Pablo Zucchini, Presidente do Conselho de Administração.
O Coracini tem mais de quarenta anos de experiência na indústria farmacêutica e, mais importante, conhece o
GBT e faz parte da equipe pelos últimos cinco anos. Ele era o responsável pelas operações no Brasil, por liderar
a estrutura comercial, regulatória, médica e de compliance. Durante sua administração, a United Medical pôde
maximizar a performance dos principais produtos e lançar quatro novos produtos inovadores no país. Antes de
juntar-se ao GBT, Coracini trabalhou em diversas empresas farmacêuticas como a Eli Lilly, Pfizer, Novo Nordisk
e Shire. Ele será o CEO interino neste período de transição e acumulará sua função de Gerente Geral do Brasil.
O Claudio é formado em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e possui
mestrado em Marketing pela ESPM.
“Eu estou no GBT há cinco anos e eu sei sobre o tremendo potencial que temos e estou bastante entusiasmado
com esse novo desafio apoiando todo o grupo nesse novo capítulo da Companhia”, disse Claudio Coracini.
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Sobre a GBT Grupo Biotoscana
GBT-Grupo Biotoscana (GBT) é um grupo biofarmacêutico que atua na Latam, uma região em franca expansão, com foco em
segmentos de mercado com crescimento rápido, como doenças infecciosas, oncologia e onco-hematologia, imunologia e
inflamação, tratamentos especiais e doenças raras, etc. Hoje o GBT está presente em 10 países latino-americanos, onde opera sob
as companhias Biotoscana, United Medical, LKM e DOSA. O sólido portfólio do GBT combina licenças de primeira linha e produtos
proprietários. Para saber mais sobre o Grupo Biotoscana, acesse www.grupobiotoscana.com.

