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H Servier προχωρά στην εξαγορά του τμήματος
Ογκολογίας της Shire για να αποκτήσει άμεση
εμπορική πρόσβαση στις ΗΠΑ.
 Διασφαλίζεται έτσι η φιλοδοξία της Servier να εξελιχθεί σε μια πραγματικά
παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία
 Ενισχύεται σημαντικά το χαρτοφυλάκιο ογκολογίας του Ομίλου Servier
 Για την πρόσβαση σε χημειοθεραπείες επόμενης γενιάς και τεχνολογία I/O
Παρίσι, 16 Απριλίου 2018 - Η Servier, μια ανεξάρτητη διεθνής φαρμακευτική εταιρεία,
ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συνάψει μια οριστική συμφωνία με την Shire, μια κορυφαία
παγκόσμια εταιρεία βιοτεχνολογίας επικεντρωμένη σε σπάνιες ασθένειες, για την απόκτηση του
Ογκολογικού τμήματος αξίας 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εξαγορά επιτρέπει στη Servier
να αποκτήσει άμεση εμπορική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, την κορυφαία αγορά
βιοφαρμακευτικών προϊόντων παγκοσμίως. Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η Servier
είναι ήδη παρούσα, η συναλλαγή ενισχύει σημαντικά τον τομέα ογκολογίας του Ομίλου και το
χαρτοφυλάκιο των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην αγορά.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Servier συμφώνησε να αποκτήσει το επιχειρηματικό τμήμα
Ογκολογίας της Shire με συνολικό κόστος 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μετρητά, με την
ολοκλήρωσή της. Η συναλλαγή καλύπτει την αγορά της Ογκολογικής δραστηριότητας της Shire,
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ONCASPAR® (pegaspargase), ενός συστατικού της
πολυπαραγοντικής θεραπείας για την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL) και δικαιώματα εκτός ΗΠΑ
στο ONIVYDE® (ιρινοτεκάνη πολυαιθυλενογλυκολιωμένη λιποσωμική σύνθεση), ενός συστατικού
πολυπαραγοντικής θεραπείας για το μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, μετά τη χορήγηση
γεμσιταβίνης. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης συνεργασίες για δύο ανοσο-ογκολογικές αγωγές
πρώιμων σταδίων. Τα προϊόντα της Servier θα διατεθούν στο εμπόριο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω
μιας νεοσυσταθείσας θυγατρικής, της SERVIER Pharmaceuticals LLC. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας
αναμένεται το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του 2018, αφού λάβει εξουσιοδότηση από τις αρμόδιες αρχές
ανταγωνισμού.
"Η απόκτηση του franchise της Ογκολογίας της Shire επιτρέπει στην Servier να ανταποκριθεί στις
στρατηγικές της φιλοδοξίες να γίνει ένας βασικός παίκτης στον τομέα της ογκολογίας παγκοσμίως.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην μετεξέλιξη του Ομίλου, που μας επιτρέπει να εδραιώσουμε
μια άμεση εμπορική παρουσία στις Η.Π.Α., καθώς και να ενισχύσουμε το χαρτοφυλάκιο των
προϊόντων μας που διατίθενται στο εμπόριο στις εκτός ΗΠΑ περιοχές όπου είναι ήδη παρούσα η
Servier. «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αυτές τις θεραπείες ζωής σε περισσότερους ασθενείς με
καρκίνο σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Olivier Laureau, Πρόεδρος του ομίλου Servier. "Προσβλέπουμε
πάρα πολύ στο να καλωσορίσουμε τις εξειδικευμένες ομάδες ογκολογίας της Shire, οι οποίες θα
προσχωρήσουν στη Servier μετά το κλείσιμο της συμφωνίας".
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Ο Flemming Ørnskov, M.D., M.P.H., Διευθύνων Σύμβουλος της Shire, σχολίασε: "Αυτή η συναλλαγή
αποτελεί βασικό ορόσημο για τη Shire, αποδεικνύοντας την καθαρή αξία που ενσωματώνεται στο
χαρτοφυλάκιό μας. Ενώ η Ογκολογική μας δραστηριότητα έχει επιτύχει υψηλή ανάπτυξη και
κερδοφορία, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι βασικός στόχος για τη μακροπρόθεσμη
στρατηγική της Shire. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε το χαρτοφυλάκιό μας για ευκαιρίες, για να
αποκτήσουμε περαιτέρω αξία και να εντείνουμε την εστίασή μας στην απόκτηση ηγετικής θέσης στον
τομέα σπάνιων ασθενειών με επιλεκτικές εκχωρήσεις μη στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων».
Η Servier είναι ήδη παρούσα στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαφόρων συμφωνιών με ιδιωτικούς και
δημόσιους συνεργάτες και το γραφείο Servier BioInnovation. Η νέα μονάδα, που άνοιξε τον Φεβρουάριο
του 2018, βρίσκεται στην καρδιά του παγκόσμιου κέντρου των βιοεπιστημών στο Cambridge και είναι
αφιερωμένη στον εντοπισμό νέων ευκαιριών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και στην εντατικοποίηση
των δραστηριοτήτων Eπιχειρηματικής Aνάπτυξης και Aδειοδοτήσεων (BD &L), στις ΗΠΑ.

Σχετικά με την Servier
Η Servier είναι μια διεθνής φαρμακευτική εταιρεία που διοικείται από μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με έδρα τη Γαλλία
(Suresnes). Με ισχυρή διεθνή παρουσία σε 148 χώρες και κύκλο εργασιών 4.152 δισ. ευρώ το 2017, η Servier
απασχολεί 21.600 άτομα παγκοσμίως. Εξ ολοκλήρου ανεξάρτητος, ο Όμιλος επανεπενδύει το 25% του κύκλου
εργασιών του (εξαιρουμένων των γενόσημων φαρμάκων) στην έρευνα και την ανάπτυξη και χρησιμοποιεί όλα τα
κέρδη του για ανάπτυξη. Η εταιρική ανάπτυξη καθοδηγείται από τη συνεχή αναζήτηση της Servier για καινοτομία σε
πέντε τομείς: καρδιαγγειακά, ανοσοφλεγμονώδη και νευροψυχιατρικά νοσήματα, καρκίνο και διαβήτη, καθώς και από
τις δραστηριότητές του σε υψηλής ποιότητας γενόσημα φάρμακα.
Περισσότερες πληροφορίες: www.servier.gr

Σχετικά με τη Shire
Η Shire είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στο να υπηρετεί ασθενείς με σπάνιες ασθένειες. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε
βέλτιστες θεραπείες σε έναν πυρήνα σπάνιων ασθενειών, όπως η αιματολογία, η ανοσολογία, οι γενετικές ασθένειες, η
νευροεπιστήμη και η εσωτερική ιατρική με αναπτυσσόμενες θεραπείες στον τομέα της οφθαλμολογίας και της
ογκολογίας. Οι διαφοροποιημένες ικανότητές μας, μας επιτρέπουν να προσεγγίζουμε ασθενείς σε περισσότερες από
100 χώρες που αγωνίζονται να ζήσουν με τον καλύτερο τρόπο τη ζωή τους.
Αισθανόμαστε μια έντονη αίσθηση επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπίσουμε τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και να
εργαστούμε ακούραστα για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων με φάρμακα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο
στους ασθενείς και σε όλους όσοι τους υποστηρίζουν στο ταξίδι τους.
www.shire.com
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