
COMUNICADO DE IMPRENSA

Grupo Biotoscana nomeia um novo Presidente e Chief Operating Officer 

MONTEVIDÉU – 1º Março, 2017
Grupo Biotoscana SL (GBT), sociedade farmacêutica especializada líder na América Latina, anunciou hoje que nomeou 
Jorge Ramos Manso como seu novo Presidente e Chief Operating Officer.

Nesta função, o Sr. Ramos será responsável por liderar as funções comercial, de produção e de desenvolvimento de 
produto em todos os territórios do GBT e empresas operacionais. O Sr. Ramos responderá diretamente ao CEO do 
GBT, o Sr. Mariano García-Valiño e se situará na sede da sociedade em Montevidéu.

“Estou muito animado com o Sr. Ramos entrando em nossa empresa. Sua liderança e experiência ajudarão o GBT a 
atingir novos níveis de desempenho e sucesso conforme seguimos criando a sociedade farmacêutica especializada 
pioneira na América Latina”, disse o Sr. Garcia-Valiño. “O GBT é uma empresa cuidadosamente projetada que eu 
acredito que tem uma grande oportunidade e chances reais de se tornar a maior plataforma biofarmacêutica 
inovadora na região. Estou animado para me unir à sua equipe talentosa e ansioso com um futuro promissor”, disse 
Ramos.

O Sr. Ramos entra no GBT após uma carreira longa e de sucesso no Grupo Tecnofarma, onde passou duas décadas 
como CEO para a América Latina e membro do Conselho de Administração da empresa. Nesta qualidade, ele 
supervisionou o desenvolvimento da sociedade em nível regional. Com mais de 30 anos de experiência na indústria 
biofarmacêutica, o Sr. Ramos deteve também responsabilidades como Gerente Nacional, CFO e diversas funções de 
marketing e vendas, tanto no Grupo Tecnofarma quanto nos Laboratorios Beta.

O Sr. Ramos Manso se formou como CPA na Universidad de Buenos Aires e em administração e estratégia de 
empresas na Universidad Adolfo Ibáñez no Chile e na IAE na Argentina.

Sobre o GBT
O Grupo Biotoscana (GBT) é a sociedade biofarmacêutica líder na América Latina com uma presença real em diversas 
regiões voltado a fármacos especializados. O GBT tem a receita de USD250 milhões, com empresas operacionais em 
10 países na região e uma forte combinação de produtos licenciados de alto nível e genéricos de marca própria 
especializados. O GBT comercializa marcas líderes nos campos de distúrbios genéticos complexos, doenças raras, 
oncologia, hematologia, doenças infecciosas, tratamentos de HIV e especializados. A sociedade opera com as marcas 
Biotoscana, United Medical e LKM. Mais informações disponíveis em www.grupobiotoscana.com
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