PRESS RELEASE

Perubahan Organisasi PT Darya-Varia Laboratoria Tbk untuk memperkuat dan
melanjutkan transformasi yang telah dilakukan Perseroan
Jakarta, 20 Oktober 2020 - PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) baru saja mengadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dengan agenda pengangkatan
anggota baru Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Ibu Marlia Hayati Goestam, Presiden
Direktur Perseroan, diangkat sebagai Komisaris, dan Bapak Jose Sumpaico Romana, yang
sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur diangkat sebagai Presiden Direktur
Perseroan menggantikan Ibu Marlia Hayati Goestam.
Ibu Marlia dan Bapak Jose S. Romana masing-masing diangkat sebagai Presiden Direktur dan
Wakil Presiden Direktur Perseroan pada tahun 2015. Rekomendasi perubahan dalam
kepemimpinan adalah hasil dari proses panjang dan cermat yang mempertimbangkan
kebutuhan organisasi dan kepentingan jangka panjang Perseroan. Perubahan ini
memungkinkan Perseroan untuk memanfaatkan pengetahuan institusional Ibu Marlia
tentang Perseroan dan wawasan yang mendalam mengenai industri kesehatan Indonesia
dalam peran barunya sebagai Komisaris. Pada saat yang sama, perubahan tersebut
memperkuat posisi manajemen Perseroan untuk mendukung Bapak Jose S. Romana dalam
melanjutkan transformasi strategis ke fase berikutnya terutama di dalam menghadapi
tantangan pemasaran dan peta industri farmasi saat ini.
Bapak Jose S. Romana dan Ibu Marlia memiliki kemitraan yang erat, yang membawa
Perseroan pada berbagai pencapaian, dan telah membangun landasan yang kokoh.
Selanjutnya Bapak Jose S. Romana akan memimpin menuju masa depan dalam jabatannya
sebagai Presiden Direktur Perseroan. Bapak Jose S. Romana akan melanjutkan upaya dalam
melakukan transformasi, menjadi organisasi berkinerja tinggi sehingga dapat memenuhi
kompleksitas pasar farmasi Indonesia saat ini.
Dalam RUPSLB ini juga disetujui pengangkatan dr. Ian Kloer sebagai Wakil Presiden Direktur
Perseroan yang baru menggantikan Bapak Jose S. Romana. dr. Ian Kloer adalah Dokter
Medis dengan pengalaman 20 tahun dalam bidang penjualan dan pemasaran di industri
farmasi dan peralatan medis. Beliau juga memiliki latar belakang yang cukup lengkap antara
lain dalam perencanaan strategis, manajemen bisnis, aliansi & manajemen kemitraan,
pengembangan produk baru, analisis P&L serta jaringan yang cukup luas. (*)
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:
Widya Olivia Tobing, Corporate Secretary PT Darya-Varia Laboratoria Tbk
South Quarter Tower C, Lt. 18-19
Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta 12430
Telp : 021-22768000
Email : widya.tobing@darya-varia.com

Tentang Darya-Varia
PT Darya-Varia Laboratoria Tbk ("Darya-Varia atau Perseroan") adalah perusahaan farmasi
yang beroperasi sejak tahun 1976, mendukung terwujudnya Indonesia lebih sehat melalui
produk kesehatan berkualitas tinggi dengan merek-merek yang dipercaya masyarakat
Indonesia. Berbagai produk obat resep dan Consumer Health berkualitas diproduksi dan
dikembangkan oleh Darya-Varia di dua fasilitas manufaktur kelas dunia yang berlokasi di
Gunung Putri dan Citeureup, Bogor, keduanya memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang
Baik (CPOB) ASEAN. Produk-produk Darya-Varia tidak hanya dijual di Indonesia namun juga
di berbagai negara lain di ASEAN dan Uni Emirat Arab. Darya-Varia juga dipercaya untuk
memproduksi produk-produk dari berbagai industri farmasi nasional dan multinasional
untuk pasar lokal maupun ekspor. www.darya-varia.com.

