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Takeda ICMEA Bölge Başkanlığı görevine Andrey Potapov atandı

Japon ilaç devi Takeda’nın, Hindistan, BDT (Rusya, Ukranya ve Beyaz Rusya’dan oluşan “Bağımsız
Devletler Topluluğu”) ve Türkiye’nin de içinde olduğu Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan ICMEA Bölge
Başkanlığı’na Andrey Potapov getirildi.
Takeda Rusya Genel Müdürü ve BDT Bölgesi Başkanı olarak görevini sürdüren Potapov’un Takeda –
Shire birleşmesinin ardından getirildiği bu yeni pozisyonu, Takeda'nın operasyonel odağını ICMEA
bölgesinde geliştirmesini sağlarken organizasyona çeviklik katacak ve Takeda'yı hizmet sunduğu
hastalara daha da yakınlaştıracak.
Potapov, Takeda markası bünyesinde Takeda ile Shire'ın başarıyla entegre olmasına rehberlik edecek
ve şirketin araştırma ve geliştirme odaklı farmasötik faaliyetlerini güçlendirirken, küresel boyutta lider
konumunu da güçlendirecek.
Görevini Takeda’nın Dubai merkezinden sürdüren Potapov, Takeda’nın bölge genelindeki büyümesine
öncülük ederken organizasyonun hastalara hizmet etme konusundaki sarsılmaz bağlılığını ve uzun
süreli "en iyi işveren" olarak itibarını koruyacak.
"Shire'ın işletmemize entegrasyonunu ve bunun, hastalara daha iyi hizmet verebilmemiz için
getireceği pek çok fırsatı sabırsızlıkla beklediğimiz bu günler Takeda'nın bölgesel operasyonlarının
başına geçmek için harika bir zaman," yorumunu yapan Andrey Potapov şöyle devam etti: “Bu
görevde en önemli ilkem, insanları birinci sıraya koymaya devam etmek olacak çünkü şirketimizin
başarısı, her şeyden önce çalışanlarımızla belirleniyor. Sonuçta, Takeda'nın başarısı, hastaların
refahında ve en etkili tedavilere adil erişiminde görülebiliyor. Takeda'nın bu sonuçların ikisini de
elde etmeye devam etmesini sağlamayı taahhüt ediyorum”.
Kariyerinin 15 yılını, 2011'de Takeda tarafından satın alınan Nycomed'de geçiren Potapov, şirketin
Finans Müdürlüğü’nden, Rusya ve BDT Bölgesi Finans Direktörlüğü’ne kadar çeşitli görevlerde bulundu.
2007 yılında Rusya-BDT Başkan Yardımcısı ve CFO görevine atanmasının ardından 2011 yılında ise
Nycomed Rusya Ülke Müdürlüğü görevini üstlendi.

Takeda Hakkında:
Japonya merkezli olan Takeda, değerlerine bağlı, AR-GE odaklı vizyonuyla biyofarmasötik alanında
lider bir şirkettir ve bilimi yüksek düzeyde yenilikçi ilaçlara çevirerek hastalara “Daha Sağlıklı, Daha
Parlak Bir Gelecek” sunmaktadır. Takeda, AR-GE çalışmalarını dört terapötik alanda sürdürmektedir;
onkoloji, gastroenteroloji, nörobilim ve nadir hastalıklar. Ayrıca, plazma kaynaklı tedaviler ve aşı
alanlarında da hedefe yönelik AR-GE yatırımları yapılmaktadır. Takeda, sağlam ve farklı yöntemler
içeren bir portföy oluşturmak için geliştirilmiş ortak çalışmalara dayalı AR-GE becerilerini kullanarak ve
yeni tedavi seçeneklerinin sınırlarını genişleterek, insanların hayatlarında fark yaratan, yüksek düzeyde
yenilikçi ilaçlar geliştirmeye odaklanmaktadır. Takeda çalışanları, yaklaşık 80'den fazla ülke ve bölgede
sağlık hizmetleri alanındaki iş ortaklarıyla birlikte hastaların yaşam kalitesini arttırmaya kararlıdır.
Daha fazla bilgi için: https://www.takeda.com
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