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Ms. Valery Yeo 

Ms. Valery Yeo is a Professional Accountant with more than 20 years of senior finance leadership experience with 
pharmaceutical and healthcare companies. 

She is the CFO for Yifan International (CFO from Jun 2022 to present, CSO from Jul 2021 to May 2022, Head of FP&A from 
Mar 2019 to Jun 2021). She held several positions at Baxter (2017 to 2018) as the Head of Finance – SG 
Hub/Indonesia/Philippines, at Astrazeneca Singapore Pte Ltd (2011 to 2017) as the Head of Finance. 

Valery is a professional with strong track record of leading Finance Transformation across APAC countries in FP&A, Tax, 
Treasury and Controlling areas. Wide range of business partnering exposure in both mature and emerging markets creating 
significant contribution and revenue growth.  
 
Pani Valery Yeo 

Pani Valery Yeo jest profesjonalną księgową z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym w dziedzinie 
finansów w firmach farmaceutycznych i medycznych. 

Jest dyrektorem finansowym w Yifan International (CFO od czerwca 2022 r. do chwili obecnej, CSO od lipca 2021 r. do maja 
2022 r., szef FP&A od marca 2019 r. do czerwca 2021 r.). Zajmowała kilka stanowisk w firmie Baxter (2017 do 2018) jako 
Dyrektor ds. Finansów - SG Hub/Indonezja/Philipiny, w Astrazeneca Singapore Pte Ltd (2011 do 2017) jako Dyrektor ds. 
Finansów. 

Valery jest profesjonalistką z dużym doświadczeniem w prowadzeniu transformacji finansów w regionie Azji, Australii i 
Oceanii (APAC) w obszarach FP&A, podatków, skarbca i kontrolingu. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie partnerstwa 
biznesowego zarówno na rynkach dojrzałych, jak i wschodzących, co przyczyniło się do znacznego wzrostu przychodów.  

 

Mr. Jia Li 

Mr. Jia Li has more than 15 years experience in pharmaceutical and biotechnology industries with in cerasing levels of 
responsibilities in Business Development, Sales and R&D.  

He is the CEO of Yifan International from January 2021 to present. He held the Head of Business Development at YiFan China 
(2019 to 2020), with strong track record of transactions with multi-national pharmaceutical companies on China market, 
creating significant revenue growth. 

He held the Group Lead at Novozymes China to generating scifitic data and contributing in new product development and 
global launch.  

 

Pan Jia Li 

Pan Jia Li ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej na różnych poziomach 
odpowiedzialności w zakresie rozwoju biznesu, sprzedaży oraz badań i rozwoju.  

Od stycznia 2021 r. do chwili obecnej pełni funkcję dyrektora generalnego Yifan International. W latach 2019-2020 pełnił 
funkcję dyrektora ds. rozwoju działalności w YiFan China, mając duże doświadczenie w transakcjach z międzynarodowymi 
firmami farmaceutycznymi na rynku chińskim i osiągając znaczny wzrost przychodów. 

Pełnił funkcję lidera grupy w Novozymes China, zajmując się generowaniem danych scyntygraficznych oraz przyczyniając się 
do rozwoju nowych produktów i wprowadzania ich na rynek globalny.  

 


