
  
 

Санофі та Берінгер Інгельхайм підтверджують, що угода про 
обмін активами була закрита 1 січня 2017 року 

 
- Обидві компанії стануть світовими лідерами в двох різних 

секторах фармацевтичного ринку - 

 
Париж (Франція) та Інгельхайм (Німеччина) – 2 січня 2017 року – Санофі та 
Берінгер Інгельхайм підтверджують, що стратегічна транзакція, підписана в червні 
2016 року, яка передбачає обмін активами ветеринарного бізнесу компанії Санофі 
(Меріал) та бізнесу безрецептурних препаратів компанії Берінгер Інгельхайм, була 
успішно закрита на більшості ринків 1 січня 2017 року. Закриття цієї угоди є наслідком 
вдалої операції з обміну активами, яка розпочалася з ексклюзивних переговорів ще у 
грудні 2015 року. Закриття угоди по ветеринарному бізнесу компанії Санофі (Меріал) в 
Мексиці та ветеринарному бізнесу компанії Санофі (Меріал) і бізнесу безрецептурних 
препаратів компанії Берінгер Інгельхайм в Індії було відтерміновано через необхідність 
отримання певних регуляторних затверджень, втім очікується, що на початку 2017 року 
ці угоди будуть також закриті. 
 
Олів’є Брандікур, доктор медицини, Головний виконавчий директор компанії Санофі, 
зазначив: «Успішне закриття угоди з обміну активами з Берінгер Інгельхайм є 
важливою складовою побудови компанією Санофі сильного та інноваційного 
глобального бізнес-підрозділу безрецептурних препаратів. Інтеграція 
високопрофесійної команди напряму безрецептурних препаратів компанії Берінгер 
Інгельхайм, а також відомих препаратів цієї компанії, дозволить Санофі зміцнити 
свої позиції в ключових стратегічних категоріях на багатообіцяючому ринку 
безрецептурних препаратів. Адже цей ринок розвивається у відповідь на очікування 
споживачів більше і краще дбати про своє здоров’я та самопочуття.» 
 
Хубертус фон Баумбах, Голова Ради директорів компанії Берінгер Інгельхайм, 
прокоментував: «Це важливе досягнення є результатом угоди, яка є вигідною для 
обох сторін, та була впроваджена в дусі спільного бачення та цінностей. Керуючись 
бажанням задовольняти потреби наших споживачів, та маючи в своєму арсеналі 
портфель інноваційних препаратів, об’єднана сила обох компаній сприятиме 
зміцненню конкурентоспроможності Берінгер Інгельхайм в бізнес сегменті товарів 
для тварин, що є стратегічно важливим для нашої компанії. Ми раді вітати 
співробітників Меріал в нашій команді.» 
 
Протягом останній кількох місяців, Санофі та Берінгер Інгельхайм старанно готувалися 
до інтеграції бізнесів та співробітників з першого дня, коли напрями бізнесу матимуть 
нових власників. В інтересах усіх споживачів та для забезпечення безперебійного 
функціонування бізнесу, пріоритетом обох компаній є забезпечення легкої інтеграції 
активів, що передаються.  
 
Алан Мейн, Виконавчий віце-президент напряму безрецептурних препаратів та член 
Виконавчого комітету Санофі, забезпечить зростання бізнесу безрецептурних 
препаратів Санофі, в тому числі і колишніх безрецептурних брендів Берінгер 
Інгельхайм. Напрям товарів для тварин Берінгер Інгельхайм очолить доктор Йоахім 
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Хасенмайєр, який і надалі залишатиметься членом Ради директорів Берінгер 
Інгельхайм.  
 
 
Про Санофі 
 
Санофі, глобальний лідер у сфері охорони здоров'я, відкриває, розробляє і постачає 
терапевтичні рішення, орієнтовані на потреби пацієнтів. Санофі складається з п’яти 
глобальних бізнес-підрозділів: діабет та серцево-судинні захворювання, внутрішні 
захворювання та ринки, що розвиваються, Санофі Джензайм, Санофі Пастер та 
напрям безрецептурних препаратів. Санофі зареєстрована на фондових біржах в 
Парижі (EURONEXT: SAN) та в Нью-Йорку (NYSE: SNY). 
 
Про компанію Берінгер Інгельхайм  
 
Берінгер Інгельхайм є однією з 20 провідних фармацевтичних компаній світу. Штаб- 
квартира знаходиться у місті Інгельхайм, Німеччина. До складу компанії входять 145 
підрозділів по всьому світу, штат налічує майже 50 000 співробітників. Заснована у 
1885 році, сімейна компанія займається дослідженнями, розробкою та виробництвом 
інноваційних препаратів для людей і тварин. Соціальна відповідальність – важливий 
елемент корпоративної культури Берінгер Інгельхайм. Зокрема, компанія бере участь у 
таких міжнародних соціальних проектах як ініціатива "Більше здоров'я" ("Making More 
Health"), а також дбає про своїх співробітників. Повага, рівні можливості та баланс між 
кар'єрою і сімейним життям створюють основу взаємовигідної співпраці. Компанія 
також зосереджує свою увагу на питаннях охорони навколишнього середовища та 
сталому розвитку в усіх напрямках своєї діяльності. У 2015 році чистий обсяг продажів 
компанії Берінгер Інгельхайм сягнув близько 14,8 млрд. євро. Витрати на наукові 
дослідження та розробку препаратів становлять 20,3% від чистого обсягу продажів. 
Для отримання більш детальної інформації завітайте на сайт 
www.boehringeringelheim.com  

 
Заяви прогностичного характеру 
 
Цей прес-реліз містить заяви прогностичного характеру згідно Закону «Про реформу розглядів 
судових спорів з цінних паперів» 1995 року зі змінами та поправками. Твердження прогнозного 
характеру – це твердження, які не є історичними фактами. До таких тверджень належать прогнози і 
оцінки а також припущення, що лежать у їх основі, твердження про плани, цілі, наміри та очікувані 
результати, які стосуються майбутніх фінансових результатів, подій, операцій, розробок і потенціалу 
продуктів і послуг, а також заяви щодо майбутньої діяльності. Заяви прогностичного характеру 
звичайно можна розпізнати за наявністю слів «очікує», «припускає», «починає», «має намір», «оцінює», 
«планує» та інших подібних виразів. Незважаючи на те, що керівництво Санофі вважає, що ці 
очікування, які містяться в заявах прогностичного характеру, обґрунтовані, інвестори мають 
врахувати, що прогностична інформація та заяви залежать від різних ризиків і невизначеностей, 
багато з яких важко передбачити і які в основному не залежать від Санофі. У цьому зв'язку реальні 
результати та розвиток подій можуть значно відрізнятися від тих, які викладаються, маються на 
увазі або передбачаються в інформації або заявах прогностичного характеру. До таких ризиків і 
невизначеностей відносяться, крім іншого, невизначеності, пов'язані з дослідженнями та розробками, 
майбутніми даними клінічних досліджень, включаючи пост-маркетингові дослідження, рішення 
регуляторних органів, таких як Управління контролю якості продуктів і лікарських засобів США (FDA) 
або Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA), відносно можливості схвалення та 
відповідної дати цього схвалення, заявки, яка може бути подана відносно будь-якого препарату, 
пристрою або біологічного продукту, а також рішення цих органів, що стосуються маркування та 
інших факторів, які можуть вплинути на наявність або комерційний потенціал цих продуктів-
кандидатів, відсутність гарантії того, що у випадку схвалення продукту - кандидату останній буде 
мати комерційний успіх, майбутнє затвердження та комерційний успіх терапевтичних альтернатив, 
здатність Групи скористатися зовнішніми можливостями для зростання, тенденції в обмінних курсах і 
переважаючі процентні ставки, вплив політики стримування витрат і наступних змінах, середня 
кількість акцій в обігу а також обговорені або позначені у відкритих документах, спрямованих Санофі у 
Комісію з цінних паперів США (SEC) і Департамент фінансових ринків Франції (AMF), у тому числі 
перераховані в розділах «Фактори Ризику» і «Застереження щодо заяв прогностичного характеру» у 
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щорічному звіті Санофі за Формою 20-F за рік, що завершився 31 грудня 2015 року. За винятком 
випадків, передбачених застосовним законодавством, Санофі не бере на себе зобов'язань надавати 
нові варіанти або переглядати будь-які заяви або інформацію прогностичного характеру. 
 

 

Контактна інформація Санофі: 
 
Відділ із зв’язків зі ЗМІ 
Корали Савин (Coralie Savin) 
Тел.: +33 (0)1 53 77 46 46 
mr@sanofi.com  

Зв’язки з інвесторами 
Джордж Грофік (George Grofik) 
Тел.: +33 (0)1 53 77 45 45 
ir@sanofi.com 

 

Зв’яжіться з компанією Берінгер Інгельхайм: 
 
Відділ із зв’язків зі ЗМІ 
Д-р Ральф Варсінський (Ralph Warsinsky) 
Тел.: + 49 6132 77 7051 
Моб. тел.: +49 178 290 8561 
press@boehringer-ingelheim.com  
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