Tisková zpráva, Praha, 20. října 2016

Sanofi zvítězilo v soutěži Top odpovědná firma
Společensky nejprospěšnějším projektem letošního roku byl projekt STK pro chlapy, který spolu
s Nadačním fondem Petra Koukala realizuje společnost Sanofi. Rozhodla o tom odborná porota soutěže
Top odpovědná firma. Projekt, který mezi českými muži zvyšuje povědomí o nutnosti prevence
civilizačních a onkologických onemocnění a nabízí jim zdravotní prohlídky, získal první místo v kategorii
Společensky prospěšný projekt v rámci soutěže Top odpovědná firma 2016.
“Stejně jako ocenění nás těší fakt, že se jen letos do projektu STK pro chlapy zapojilo více než dvacet tisíc
českých mužů, z nichž více než pět set již absolvovalo preventivní prohlídku,“ říká Filip Hrubý, tiskový mluvčí
Sanofi a dodává „Z našich výzkumů bohužel vyplývá, že většina mužské populace v ČR prevenci ignoruje a
například pravidelné onkologické prohlídky absolvuje pouze čtvrtina mužů.“
Soutěž Top odpovědná firma, kterou vyhlašuje platforma Byznys pro společnost, se zabývá komplexním
hodnocením společenské odpovědnosti (Corporate Social responsibility – CSR) českých firem. Zejména
hodnotí, zda a jak dobře jsou CSR projekty jednotlivých firem provázané s předmětem jejich podnikání.
Více na http://www.topodpovednafirma.cz/ a www.stkprochlapy.cz
***
O SPOLEČNOSTI SANOFI
Skupina Sanofi vznikla postupným spojováním farmaceutických firem na mezinárodní úrovni a v České
republice je přítomna od počátku devadesátých let minulého století. Její portfolio zahrnuje nejen inovativní
léky, ale i generické léčivé přípravky, volně prodejné léky, vakcíny a léky na vzácná onemocnění. Jedním z
hlavních cílů Sanofi je vývoj špičkových léčiv určených k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění.
Skupina Sanofi je uznávanou společností i v léčbě diabetu a různých typů onkologických onemocnění.
Dceřiná společnost Zentiva je lídrem trhu v oblasti generických léčiv. www.sanofi.cz
O SPOLEČNOSTI ZENTIVA
Zentiva, společnost skupiny Sanofi, je přední mezinárodní farmaceutická firma, která vyvíjí, vyrábí a
distribuuje cenově dostupná generická léčiva. Zentiva působí ve více než 50 zemích Evropy, Blízkého východu
a Afriky, Sídlo společnosti Zentiva i globální centrum pro veškeré aktivity Skupiny Sanofi v oblasti generik je v
Praze. Zentiva zaměstnává celosvětově 6 000 lidí. www.zentiva.cz
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