Persbericht

Belg benoemd tot Executive Vice President van Sanofi
Diegem, 3 mei 2013 – Vanaf 1 juli 2013 zal Peter Guenter de functie van Executive Vice
President Global Commercial Operations opnemen bij Sanofi (EURONEXT: SAN en NYSE:
SNY). Hij zal rapporteren aan CEO Chris Viehbacher en wordt lid van het Executive
Committee.
Sanofi behoort tot de grootste farmaceutische groepen ter wereld en stelt ruim 110 000
mensen te werk in meer dan 100 landen. In België telt de groep 780 medewerkers.
Peter Guenter, momenteel Senior Vice President Europe, wordt aangesteld na het eerder
aangekondigde vertrek van Hanspeter Spek, President Global Operations, die met pensioen
gaat. De nieuwe commerciële organisatie van de groep Sanofi werd aangekondigd samen
met de financiële resultaten over het eerste kwartaal van 2013.
“Peter is een echte leider met bewezen kwaliteiten in het behalen van ambitieuze
commerciële doelstellingen. Door zijn ervaring in Europa is hij goed voorbereid om verdere
groei te verwezenlijken in een wereldwijde gezondheidscontext die erg snel evolueert”,
aldus Chris Viehbacher, CEO van Sanofi.
Peter Guenter behaalde een master in Lichamelijke Opvoeding aan de faculteit Geneeskunde
en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit van Gent. Hij startte zijn carrière in de
verkoop bij SmithKline in 1986. Hij vervoegde Sanofi in 1995 en vervulde verschillende
functies in Frankrijk, Europa en bij Global Marketing. In 2000 schopte hij het tot General
Manager voor België en vervolgens tot Vice President voor Oost-Europa, Noord-Europa en
Scandinavië. In 2008 werd hij aangesteld als General Manager, Commercial Operations voor
Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en sinds 2011 is hij Senior Vice President Europa.
Over Sanofi
Sanofi - een toonaangevend, wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg - ontdekt, ontwikkelt en verspreidt
therapeutische oplossingen gericht op de behoeften van patiënten. Sanofi’s sterkten manifesteren zich in
zeven groeiplatformen: de behandeling van diabetes, vaccins, innovatieve producten, consumer healthcare,
opkomende markten ,diergeneesmiddelen (Merial) en Genzyme. Door de integratie van Genzyme heeft Sanofi
haar expertise op het gebied van biotechnologie en zeldzame ziekten versterkt.
Met de wereldwijde productiesite van Genzyme in Geel omvatten Sanofi’s activiteiten in België het volledige
spectrum van de (bio)farmaceutische ontwikkeling: van onderzoek en klinische studie tot de productie en het
op de markt brengen van innoverende geneesmiddelen.

Contact:
Vincent Morrens
Head of Media Relations
Vademecom
T: +32 2 269 50 21

M: +32 475 93 25 16
Email: vm@vademecom.be

Sophie van Wel
Communications Director Benelux
Sanofi
T: +32 2 710 55 46
M: +32 497 51 08 38
Email: sophie.van-wel@sanofi.com

