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Lisboa, 3 de Junho de 2013 – A Panasonic nomeou Santiago Gatell para o
cargo de Diretor de Administração e Finanças de Espanha e Portugal. Gatell irá
substituir Josep Betorz, nomeado em Abril deste ano para o cargo de Diretor de
Serviços Financeiros na Europa.
A nomeação de Santiago Gatell obedece aos interesses da empresa que tem
como objetivo a integração da Direção Financeira de Espanha e Portugal na nova
organização pan-europeia da Panasonic e que visa uniformizar o funcionamento
em todos os países.

Segundo Santiago Gatell a sua integração na Panasonic representa “um dos
maiores desafios da sua carreira” em que irá continuar a contribuir para a
concretização dos objetivos da empresa num setor bastante exigente e em
constante mudança.
Gatell destaca ainda: “será essencial enfrentar o futuro da empresa com uma
especial atenção aos novos projetos, como a entrada de novos negócios e uma
nova tipologia de clientes.”
Santiago Gatell nasceu em Barcelona em 1966, é licenciado em Ciências
Empresariais pela Universidade Aberta da Catalunha e tem um Master em Direção
Financeira na EADA, além de um Programa de Desenvolvimento de Gestão obtido
na IESE – Escola de Negócios e um MBA.
Antes de integrar a Panasonic, Santiago Gatell desempenhou diversas funções
como Finance Manager da KOMPAN, Diretor Financeiro da ROUSSELOT
GELATIN e Controler Financeiro da ITALCO.

Para mais informações:
Visite: www.panasonic.pt
Acompanhe-nos em:

Sobre a Panasonic
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos
eletrónicos em três áreas de negócio, de consumo, componentes e dispositivos, e soluções.
Com sede em Osaka (Japão), a empresa registou vendas líquidas de 7,84 mil milhões de
ienes (79.109 milhões de euros) durante o ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2012. As
ações da empresa estão cotadas nas bolsas de Tóquio, Osaka, Nagoya e Nova Iorque
(NYSE: PC). A Panasonic ambiciona converter-se na primeira empresa em inovação
“verde” do sector da eletrónica de consumo no ano 2018, quando se cumprem 100 anos de
fundação de empresa. Para mais informação sobre a empresa, a marca e o seu
compromisso com a sustentabilidade, visite a web europeia da Panasonic
em, http://panasonic.net/.

