Comunicado sobre alteração de órgãos sociais
Luz Saúde, S.A.
sociedade aberta
Sede: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, 17, 9.º, 1070-313 Lisboa
Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de
identificação de pessoa coletiva: 504 885 367
Capital social integralmente subscrito e realizado: Euros 95.542.254
(“Luz Saúde”)

Nos termos e para os efeitos estabelecidos no Artigo 248.º do Código dos Valores
Mobiliários e na alínea a) do Artigo 3.º do Regulamento nº 5/2008 da CMVM, a Luz
Saúde informa que, na sequência da renúncia apresentada em 18 de setembro de
2015 pelo Senhor Xiao Qiang Li ao cargo de vogal do Conselho de Administração, o
Conselho de Administração da Luz Saúde, na sua reunião de 1 de dezembro de
2015, deliberou proceder à cooptação do Senhor Wei Song para o cargo de vogal do
Conselho de Administração, a qual será submetida a ratificação na próxima
Assembleia Geral da Sociedade.

Lisboa, 9 de dezembro de 2015
Luz Saúde, S.A. (sociedade aberta)

Contactos
Representante para as

Gabinete de Relações

Relações com o Mercado

com Investidores da Luz

da Luz Saúde

Saúde

João Novais

Jorge Santos
Email: investors@luzsaude.pt
Telefone: + 351 213 138 260
Fax: + 351 213 530 292
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WeiSong

Experiência

Março 2015 - Junho 2015
Grupo Fosun

CFO Assistente do Grupo e CFO das SGPSs de Cuidados de
Saúde
 Gestão de Fusões & Aquisições
 Gestão e integração pós-aquisição
 Finanças operacionais para seguros de saúde e gestão de
saúde
Dezembro 2012 - Março 2015
Grupo Lenovo
(Fortune Global 500)
China

Pequim,

Mercado Emergente
CFO da Divisão
 CFO dos Serviços de Tecnologias de Informação do Grupo
 CFO da Cadeia de Abastecimento
 CFO do Negócio de Empreendorismo
 Gestão de transacções e integração pós-aquisição de negócio
de servidor X-series

Junho 2011 - Dezembro 2012
Beijing Fresenius Kabi Pharmaceutical Co.,Ltd
(Fortune Global 500)
China

Pequim,

Director Financeiro
 Responsável pelo departamento financeiro, incluindo
contabilidade, controlo, planeamento e análise financeiros,
reporte externo, fiscalidade, tesouraria
 Responsável pelo departamento de abastecimento indirecto
 Responsável por relações com o governo
 Responsável por projectos de Fusões & Aquisições na China
 Responsável pela definição de preços de produtos
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farmacêuticos e protecção de preços
Agosto 2008 - Junho 2011
Fresenius-Kabi China Investment Co. Ltd
Pequim,
China
Director Financeiro
 Responsável pela Pasta Financeira:
 Liderou o departamento financeiro. Responsável pela
preparação de documentação de reporte financeiro e pela
assinatura de relatórios de auditoria em conformidade com o
GAAP chinês, GAAP dos E.U.A. e IFRS.
 Controlador de negócio, responsável pelo planeamento,
controlo, reporte e análise.
 Tesoureiro regional, responsável pela gestão de tesouraria
das subsidiárias na China continental contratando
empréstimos bancários, empréstimos entrust e reservas de
tesouraria.
 Fusões & Aquisições
 Responsável pela entrega de declarações fiscais e relações
com as autoridades tributárias nacionais e locais.
 Responsável pelas relações governamentais com o Ministério
do Comércio da República Popular da China e as suas
agências locais.
 Responsável por Compras
 Dirigente de Compliance
 Assegurar que as actividades da empresa estão em
conformidade com as leis e regulamentos externos/internos.
Principais Objectivos Atingidos:
 Como gestor de projecto, liderou a aquisição uma empresa
local de distribuição farmacêutica para que a Fresenius Kabi
obtivesse uma licença GSP/DDL global. Liderou a aquisição
dum produtor local de sacos de sangue, sendo que a fábrica
está em vias de se tornar um fornecedor global de sacos de
sangue.
 Como controlador do negócio de dispositivos médicos, teve um
papel no facto do negócio se tornar rentável no espaço de 2
anos.
Junho 2008 – Agosto 2008
Lenovo China
Controlador de Negócio
 Responsável pelo controlo de empresas embrionárias incluindo
o Servidor, Impressor, Projector, Câmara Digital e
Armazenagem na área da grande China. Responsável pela
orçamentação, controlo, reporte e análise.

Pequim, C

Abril 2005 – Junho 2008
Lenovo
Consultor Financeiro
 Funções como consultor financeiro representando a Lenovo na

Raleigh, C
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aquisição da divisão de computadores pessoais da IBM no
valor de USD 1.25B.
 Destacado para trabalhar nos E.U.A. para consolidação da
gestão financeira global.
 Responsável pela coordenação da equipa de tesouraria e da
equipa de contabilidade para contabilidade em divisa
estrangeira, cobertura de risco e gestão de tesouraria.
Abril 2003 – Abril 2005
Lenovo China
Analista Financeiro
 Assistir o controlador do grupo Lenovo na orçamentação,
controlo, reporte e análise.
 Responsável pela concepção do sistema de reporte de unidade
de negócio / segmento regional.
Educação

Qualificações
Profissionais

1999–2003
 B.A., Finanças

Universidade de Pequim

2012–2014

Oxford Brooks Global MBA

Pequim, C

Pequim, China

Oxford, R.U.

 Membro do ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants), uma entidade global para revisores de contas
profissionais; e membro de think tank chinês.
(visite: http://www.accaglobal.com/about)

Línguas
 Chinês e Inglês
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