
 

 

 
19 de Junho de 2014 

 
Assunto: Comercialização e Distribuição dos produtos INTERCEPT Blood System™. 
 
Estimado Cliente, 
 
O propósito desta carta é comunicar-lhe que a CERUS e a GRIFOLS acordaram uma alteração na 
comercialização e distribuição dos produtos INTERCEPT Blood System™ da CERUS. 
 
A partir  desta data, a CERUS assumirá progressivamente todas as actividades de venda e serviço 
técnico relacionados com o INTERCEPT Blood System para plaquetas e plasma em Espanha, 
Portugal e Itália. 
 
Em consequência, a GRIFOLS continuará a fornecer os produtos relativos aos contratos de 
fornecimento em curso, com os clientes dos países acima referidos, até ao dia 30 de Setembro de 
2014, enquanto todos os novos contratos de fornecimento serão geridos directamente através 
da CERUS Europe BV. 
 
Sem prejuízo do referido anteriormente, e para assegurar aos clientes existentes que não haverá 
interrupção no fornecimento dos produtos INTERCEPT Blood System, a CERUS e a GRIFOLS 
trabalharão em conjunto durante os próximos meses, para assegurar que todos os contratos 
vigentes à data de hoje são cumpridos em conformidade com os seus termos e condições actuais, 
até que os mesmos possam ser transferidos para fornecimento pela CERUS. A partir do dia 1 de 
Outubro de 2014, todas as obrigações de fornecimento e serviço serão geridas exclusivamente 
pela CERUS. 
 
Actualmente, a CERUS já fornece com sucesso inúmeros países directamente através de uma 
equipa de vendas e de serviço técnico especializado e focado nos produtos em questão. 
 
O nosso objetivo é minimizar ou eliminar qualquer inconveniente que possa surgir durante este 
período de transição. Agradecemos a sua confiança, compreensão e apoio, e por favor não hesite 
em contactar-nos se necessitar de algum esclarecimento adicional. 
 
Atenciosamente, 
 
Caspar J Hogeboom 
Presidente, Cerus Europe e EEMEA  
CERUS Europe B.V. 

Dinis da Rocha Rodriguez 
Director Geral, Grifols Portugal, Lda. 
 

 
Contacto:  
Correio electrónico: 
customer_services@cerus.com  
Stationsstraat 79-D  
3811 MH Amersfoort  
Países Baixos 
Telefone (NL): +31 33 496 0600  
Fax (NL): +31 33 496 0606 
 
Representantes bilingues em castelhano 
e inglês disponíveis 
Telefone (PT): + 351 80 878 00 34 

 
Contacto: 
Correio electrónico: portugal@grifols.com 
Rua São Sebastião,2 
2635-448 Rio de Mouro - Portugal 
Telefone: (PT): +351 219255200 
Fax (PT): +351 219255201 
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