
 

 

A Verdemed, empenhada em se estabelecer como a marca líder de cannabis medicinal da 
América Latina, anuncia a nomeação de David Beatty para o seu Conselho Administrativo, e a 
de Alexandre Penha como seu CFO. 
 

TORONTO, Ontário, 29 de agosto de 2019, /CNW/ – VERDEMED HOLDINGS INC. (“A Verdemed” 
ou “A empresa”) tem o prazer de anunciar a nomeação de David Beatty para o seu Conselho 
Administrativo, e a de Alexandre Penha como seu CFO. Beatty e Penha possuem vasta 
experiência no mercado de capitais canadense, com um sólido histórico em captação de 
investimentos, desenvolvimento corporativo e liderança de IPOs e empresas de capital aberto. 
 
Beatty é Membro do Conselho da OMERS desde 2013, atuando no Comitê de Investimentos e no 
Comitê de Recursos Humanos. Beatty possui 30 anos de experiência em bancos de investimento 
essencialmente focados em financiamentos com capitais próprios e em fusões e aquisições. 
Atualmente, ele é Diretor Executivo na Industrial Alliance Securities. Beatty foi CEO da Rio Novo 
Gold Inc., Presidente da Rio Verde Minerals e co-fundador da Westwind Partners Inc., um banco 
de investimentos que foi comprado pela pela Thomas Weisel Partners.  
 
De 1997 a 1998, Beatty foi membro da Força-Tarefa de Padrões de Mineração da TSX/OSC, que 
desenvolveu as regulamentações do Instrumento Nacional 43/101. Ele também foi membro do 
Comitê de Finanças da IDA Corporate e co-fundador da Yamana Gold Inc., e ocupa o cargo de 
Diretor na Guyana Goldfields. Beatty possui um B.Comm. (Queen’s), M. Phil., Relações 
Internacionais (Cambridge) e um MBA (Harvard Business School). 
 
Penha possui mais de 15 anos de experiência em mercados de capitais canadenses com foco em 
empresas juniores, com atuação em bancos de investimento e pesquisa de ações patrimoniais. 
Ele ocupou o cargo de Diretor Executivo em diversas empresas TSX e TSX-V listadas na Bolsa de 
Valores, com papel fundamental no levantamento de capital próprio e transações de abertura de 
capital, em paralelo ao desenvolvimento corporativo e a estratégias de Fusão e Aquisição. Seus 
cargos anteriores incluem VP de Desenvolvimento Corporativo e Membro do Conselho 
Administrativo da empresa australiana de fertilizantes Fertoz Limited (ASX: FTZ). Penha também 
foi EVP de Desenvolvimento Corporativo, Membro do Conselho Administrativo e Presidente do 
Comitê de Auditoria da Search Minerals Inc. (TSXV: SMY), VP de Desenvolvimento Corporativo da 
Aura Minerals Inc. (TSX:ORA), Gerente Geral de Desenvolvimento Corporativo da Rio Novo Gold 
(TSX:RN), e VP de Desenvolvimento Corporativo da Rio Verde Minerals Development Corp. 
(TSX:RVD).  
 
Penha também trabalhou por mais de sete anos no setor de Financiamento de Empresas em 
diversas instituições de mercados de capitais localizadas no Brasil. Ele possui um MBA (York 
University, Schulich School of Business), um Bacharelado em Economia (Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro) e uma Pós-Graduação em Finanças Corporativas (Fundação Getúlio Vargas, Rio 
de Janeiro). 
 

https://www.omers.com/About-OMERS/OMERS_Governance/Administration_Corporation/Board-of-Directors/David-M-Beatty
https://www.linkedin.com/in/alexpenha1/


A Verdemed dá boas vindas a David Beatty e a Alexandre Penha em sua chegada à empresa e ao 
time de liderança sênior, e lhes deseja boa sorte e sucesso em seus novos cargos. 
 

Para mais informações, acesse www.verdemed.com 

José Bacellar 
Presidente e CEO 

 

Sobre a Verdemed 

A Verdemed é uma empresa canadense de cannabis medicinal atuando para melhorar a saúde 
de milhões de pacientes na América Latina. Com sede em Toronto, sua abordagem em diversos 
níveis e mercados busca preencher a lacuna entre o cenário da cannabis medicinal farmacêutica 
na Europa e América do Norte e as necessidades clínicas dos pacientes e médicos na América 
Latina. 
 

A presença internacional da empresa proporciona acesso estratégico a terapias naturais e 
efetivas com cannabis bem como a novos produtos e lançamentos inovadores. Nos próximos 
anos, a Verdemed planeja oferecer para a América Latina uma grande variedade de 
medicamentos feitos com canabinoide e espera que esses produtos sejam totalmente aprovados 
pelas agências reguladoras da região, tais como as ANMAT, Anvisa, COFEPRIS, DIGEMID, Invima 
e ISP. 
 

Com base no Canadá, a Verdemed é favorecida de forma singular para lidar com diversos 
obstáculos regulatórios da América Latina. A empresa almeja se tornar a plataforma preferida de 
inovadores globais que desejarem se inserir no mercado latino-americano com novos 
medicamentos de cannabis. 
 
A Verdemed combina a expertise da indústria canadense de cannabis com capital estratégico 
latino-americano, sólido conhecimento de negócios farmacêuticos, capacidade  singular para 
lidar com questões regulatórias e experiência de ponta no setor médico. A Verdemed está 
construindo a marca líder de cannabis medicinal da América Latina.  
 
Nota de Alerta em Relação a Declarações Prospectivas: Este release inclui algumas declarações e informações que 
podem constituir declarações prospectivas de acordo com o significado das leis de valores mobiliários canadenses, 
ou declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei da Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, 
dos Estados Unidos. Declarações prospectivas são baseadas em certas premissas e análises feitas pela empresa e em 
opiniões e estimativas  gerenciais até a data deste release. Essas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos 
conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados efetivos, o nível de 
atividade, a performance ou as realizações da empresa sejam diferentes daquelas expressas ou implícitas nessas 
declarações e informações prospectivas. Apesar do time gerencial da empresa tentar identificar os principais fatores 
que podem causar essas discrepâncias, podem haver outros fatores que gerem resultados diferentes dos antecipados, 
estimados ou pretendidos. Não há garantias de que essas declarações se comprovarão acuradas, uma vez que os 
resultados efetivos e os eventos futuros podem ser diferentes daqueles antecipados nessas declarações. 
Considerando isso, os leitores não devem depositar confiança excessiva em declarações e informações prospectivas. 
Os leitores estão sendo advertidos de que a confiança integral nesse tipo de informação pode não ser apropriada 
para outros propósitos. A empresa não se responsabiliza por atualizar declarações e informações prospectivas, ou 
perpectivas financeiras incorporadas aqui por referências, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários 
aplicáveis. 

 
 

http://www.verdemed.com/

