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 30 de maio de 2018 pelo Senhor
Tucson Dunn II ao cargo de vogal do Conselho de Administração, o Conselho de
Administração da Luz Saúde, na sua reunião de 21 de junho de 2018, deliberou proceder
à cooptação do Senhor Wei Zhang para o cargo de vogal do Conselho de Administração,
a qual será submetida a ratificação na próxima Assembleia Geral da Sociedade.

Mais se informa que o Senhor Wei Zhang não é titular de ações da Luz Saúde.

Lisboa, 26 de junho de 2018
Luz Saúde, S.A. (sociedade aberta)
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João Novais

Jorge Santos
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Fax: + 351 213 530 292
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Wei Zhang

EXPERIÊNCIA
outubro de 2016 presente

FOSUN GROUP
Xangai, China
CFO Adjunto, Vice-Presidente e CFO, Health Holdings
Liderança de equipas afetas ao departamento financeiro geral para o setor da saúde
incluindo projetos de investimento bem como sociedades veículo, incluindo projetos
de due diligence, financiamento, gestão de negócios, controlo de desempenho, etc.

dezembro de 2015 setembro de 2016

SIEMENS LTD., CHINA
Xangai, China
Diretor Financeiro, Healthcare Northeast Asia (NEA)
Liderança de quatro equipas de 20 pessoas afetas ao planeamento e reporte,
controlo de centro de custos, controlo de património, risco e controlo interno e
supervisão acionista.
 Responsável por previsão mensal e semestral e procedimento de orçamentação
anual em negócios de 1,5 mil milhões de Euros incluindo: preparação de relatórios
financeiros; análise de desempenho comercial; garantia de qualidade dos dados e
precisão de previsões; e preparação de apresentações de gestão.
 Responsável por Vendas e Gestão de Despesas Gerais/Contagem de
efetivos/Controlo de imobilizado incluindo: realização de análises mensais com
responsáveis de departamento; apresentação de previsões/orçamento;
identificação/registo de medidas de produtividade; conceção e implementação de
orientações de melhoria de despesas e controlo de imobilizado.
 Criação de sistema de controlo interno e de risco de modo a preparar a autonomia
da Healthcare NEA, incluindo: conceção de novas atribuições de assinatura;
assunção de funções chave e agilização da transição de supervisores;
harmonização do sistema de controlo interno para a região.
 Gestão de níveis de risco e remuneração de pessoas coletivas incluindo:
elaboração de regime legal relativo à atividade de Healthcare na China;
implementação de infraestrutura comercial, p.e., procedimentos relativos ao nível
operacional de imposto e tesouraria; relação com entidades governamentais e
negociação de subsídio fiscal.
SIEMENS AG
Erlangen/Nuremberga, Alemanha
Programa de Delegação de Gestão Financeira Sénior
 Superintendência sobre a Divisão de Serviços Energéticos e respetivas Unidades
Comerciais: Análise de Dados em Relatórios Operacionais Mensais e a nível
orçamental, apresentação e discussão de resultados com a administração.
 Identificação de fatores-chave para margens de novas encomendas e variantes de
qualidade na execução de projetos; resultados incluídos no relatório trimestral “KPI
Financeiro do Projeto” a apresentar à Gestão de Energia
 Gestão do reporte e planeamento (previsão & orçamento) de Segmento de 500
milhões de Euros com 14 fábricas a nível global, realização de ajustamentos e
contributos de Segmento e regionais, preparação de relatório de gestão comercial
e reuniões de análise com a administração de unidades comerciais.
 Trabalho junto das fábricas de modo a melhorar taxa de remuneração do inventário
de 0,5 para 1,0; revisão e potenciação do método de previsão pecuniário; análise e
melhoramento de controlos na CapEx, AR em atraso, etc.
 Análise e hierarquização de fábricas com base em prémios anuais de desempenho
ao nível do Segmento; reconfiguração do processo de aplicação CapEx com
especificações de Segmento e preparação da circular; análise de contratos de
comissão de licença e pagamentos comprovativos de previsão de comissão de
licença.

abril, 2014 novembro, 2015
Controlo do Setor
Energético

Controlo do
Segmento de
Transformação e
Distribuição
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Controlo de
Desempenho da
Divisão de
Healthcare
fevereiro, 2010 -abril,
2014
Gestão
de Capital

Gestão de
Transações
Internacionais

Outros

novembro de 2009
- fevereiro de 2010

julho, 2007 novembro, 2009

 Preparação de dados de análise sobre negócios com um volume de 13 mil milhões
de Euros e materiais de apresentação para executivos da Divisão aos
administradores da SAG; Revisão de teste anual de depreciação numa Área de
Negócios de 7 milhões; manutenção de dados relativos à concorrência e
realização de análises à concorrência.
SIEMENS LTD., CHINA
Pequim/Xangai, China
Responsável pelo Controlo Acionista da NEA
Coordenação de três equipas de mais de 20 pessoas com o propósito de reforçar o
controlo acionista na NEA e potenciar os direitos e deveres de governança
resultantes da titularidade legal de mais de 90 empresas NEA, a respeito de ponto
relativos a capital e outros assuntos específicos da China;
 Desenvolvimento de orientações e introdução de ferramentas quantitativas de
forma a potenciar controlos sobre sociedades maioritárias sobrecapitalizadas ou
descapitalizadas, resultando em aumentos da taxa de pagamento de dividendos
acima de 90%, bem como identificação precoce de três candidatos à
recapitalização.
 Recomendação de executivos séniores para a estrutura legal e de capital da
Siemens China; supervisão e aconselhamento a respeito de capacidade e
restrições ao investimento/distribuição de dividendos.
 Supervisão e apoio ao Project1000, que resultou na redução do número de
sociedades em atividade através de fusão, liquidação e venda.
 Conhecimento transversal centralizado a respeito do processo de estabelecimento
e liquidação de sociedades na China e disponibilização de know-how transmitido
no âmbito do cluster através de orientações.
 Gestão de equipa societária de uma sociedade comercial multidisciplinar no valor
de 600 milhões de Euros para efeitos de administração comercial e funções de
controlo.
 Reforço da gestão societária através da redefinição de modelos de negócio, nova
engenharia de processos para múltiplas divisões comerciais e abordagem a nível
da empresa de matérias contabilísticas, parâmetros de mercado cambial, preços
de transferência, etc.
 Competência coletiva alavancada em negociação internacional e experiência
consolidada a nível de aconselhamento sobre modelos de comércio e processos
de negociação de controlo.
 Interfaces consolidados com a Administração Estatal a nível de Mercado Cambial e
representações locais; alterações regulatórias inseridas em atualizações a
processos internos. Organizados e apresentados em workshops no âmbito da
educação e promoção da criação de valor acionista.
BABY FOX INTERNATIONAL, INC.
Xangai, China
Diretor Financeiro
 Preparação de relatórios financeiros GAAP (E.U.A.) e atas da administração, bem
como entregas de formulários S-1 e resposta a comentários SEC, que deram
origem a listagens OTC.
 Coordenação de atividades de auditoria anual e revisão trimestral; participação em
negociações com potenciais investidores fornecendo informações quanto a dados
de desempenho.
PITNEY BOWES, INC.
Stamford, CT, E.U.A.
Tesoureiro
Desempenho de papel generalista na gestão de responsabilidades que incluíam
mercados de capitais, investimentos em pensões, título do tesouro internacionais e
gestão de tesouraria.
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Mercados de capitais

Investimentos em
pensões
Tesouraria
Internacional &
Gestão Financeira

Outros

agosto de 2001
- dezembro de 2004

FORMAÇÃO
ACADÉMICA

 Modelou o impacto sobre o perfil de liquidez da sociedade e rating de crédito
perante vários cenários e propôs recomendações ao nível de aquisições,
restruturação, refinanciamento, recompra de ações e contribuições para fundos de
pensões.
 Previsão e análise do custo de empréstimo de um portfolio de dívida de 5 mil
milhões de Euros; estudo de perfil de maturidade da dívida; análise de um
programa de recompra de ações comuns no valor de vários milhões de dólares.
 Tesoureiro assessorado em duas emissões de obrigações societárias no valor de
300 milhões de Euros e numa oferta de ações preferenciais no valor 300 milhões
de Euros e nova emissão; realização de avaliações pré-negociais, preparação de
documentos e coordenação de due diligence e preços de compra.
 Tesoureiro Assistente Assessorado de Pensões encarregado da gestão de
investimentos em pensões no valor de 1,7 mil milhões de dólares em capitais
públicos, imobiliários, capitais privados e de rendimento fixo. (detalhes abaixo).
 Trabalhou com equipas locais no Canadá de modo a gerir contas conjuntas
operativas no valor de 100 milhões de dólares para quatro entidades incluindo
previsões de posição de numerário diárias, investimentos de curto prazo em
dinheiro, transferências de fundos, divisas estrangeiras e gestão de relação
bancária.
 Coordenou uma análise de perfil patrimonial no valor de 600 milhões para o Pitney
Bowes Bank bem como orientações de afetação do risco gerado de forma a
equilibrar a suficiência de capital com a eficiência de investimento.
 Valoração de uma sociedade holding internacional com um valor de mil milhões de
Euros através de um modelo de cash-flow descontado. O resultado foi utilizado
num acordo de estrutura de capital de modo a poupar 25 milhões de dólares de
imposto.
KPMG LLP
Xangai, China
Assistant Manager de Auditoria/Auditor Sénior/Auditor
 Coordenou três equipas na realização de auditorias de filiais da China
Shenhua Energy no valor de 100 milhões de dólares, que resultaram num IPO
definitivo listado na Bolsa de Valores de Hong Kong.
 Coordenou auditorias obrigatórias de quatro filiais da Wharf, Ascott e Guoco,
líderes na área da promoção imobiliária e gestores de imóveis na Ásia, no valor de
70 milhões de dólares.
 Preparação de relatórios GAAP (E.U.A.) para três filiais do ThyssenKrupp, no valor
de 30 milhões de Euros.
 Início de trabalho de campo líder de segundo ano com desempenho altamente
considerado.
 Outros clientes: Huawei Tech, Ports Design, Henkel, Panasonic, China Mobile,
PICC.
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Ann Arbor, MI, E.U.A.
Stephen M. Ross School of Business
Mestrado em Gestão, maio de 2007
 Especialização em Finanças e Gestão
 Grau obtido com distinção e Membro da Beta Gama Sigma
 Membro de: Finance Club, General Management Club, Investment Club, China
Blue Charity Fund, Michigan Gourmet Club
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY Xangai, China
College of English Language & Literature
Bacharelato em Artes, julho de 2001
 Grau obtido ficando nos 5% de topo da turma; recebeu a bolsa Top Rank Merit
 Eleito Presidente Executivo da Associação de Estudantes; recebeu o prémio
Outstanding Student Leader with Prominent Contributions, 2001
 Dirigiu uma equipa editorial de oito membros de uma revista online; criou e
liderou sete atividades para 100 estudantes interessados em jornalismo em língua
inglesa.
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DETALHES
ADICIONAIS

 Tesoureiro Assistente Assessorado de Pensões encarregado da gestão de
investimentos em pensões no valor de 1,7 mil milhões de dólares em capitais
públicos, imobiliários, capitais privados e de rendimento fixo:
- Supervisão de desempenho mensal de mais de 30 gestores de investimento;
análise de fracos desempenhos e posicionamento de portfolio relevantes através de
reuniões trimestrais e alterações propostas conforme acreditado.
- Pesquisa de extensão long-short (130/30) e estratégias alfa portáteis e preparação
de memorandos de modo a destacar desenvolvimentos, estilos, desempenhos e
uma comparação com fundos de cobertura. Foram apresentados memorandos ao
Trust Investment Committee para fins educacionais.
- Condução de due diligence para recomendação de um fundo privado de
investimento de 25 milhões de dólares. Implementação da oportunidade de
mercado de investimento conseguida e afetação equilibrada entre fundos primários
e secundários de forma a atenuar o impacto da curva J.
- Identificação de deficiências num grande cap equity dos E.U.A. para um plano de
pensões dos E.U.A. e introdução de atribuições de estilo de crescimento de forma a
equilibrar com os estilos potenciados com valor e indexação.
- Transformação de um portfolio de longa duração de Títulos do Tesouro dos E.U.A.
– atribuição única aos créditos societários de forma a atenuar os riscos de juros
após reunião dos Títulos do Tesouro e aproveitamento da oportunidade mercado.
- Introdução de análise de riscos orçamentais a plano de pensão dos E.U.A., o qual
revelou as interações de risco entre classes de bens e gestores e identificou áreas
de melhoria.
- Proposta e implementação de alterações ao portfolio global de participações num
plano de pensões Canadiano de forma a reduzir a volatilidade de desempenho.
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