Sanofi và Boehringer Ingelheim công bố Hoàn tất việc chuyển đổi khối kinh
doanh vào ngày 1 tháng 1 năm 2017
-

Hai công ty sẽ dẫn đầu trên thế giới về hai mảng sản phẩm khác biệt trên
thị trường dược phẩm –

Paris (Pháp) và Ingelheim (Đức) – ngày 2 tháng 1 năm 2017 – Hôm nay, Sanofi và Boehringer
Ingelheim công bố hoàn tất thành công việc chuyển đổi kinh doanh chiến lược tại hầu hết các thị trường
vào ngày 1 tháng 1 năm 2017, thỏa thuận chuyển đổi này đã được ký kết vào tháng 6 năm 2016, bao
gồm việc sáp nhập khối kinh doanh thuốc thú y (Merial) của Sanofi sang Boehringer Ingelheim và ngược
lại, sáp nhập khối kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe (CSSK) của BI sang Sanofi. Sự hoàn tất này
đánh dấu việc chuyển đổi kinh doanh thành công khởi đầu từ đàm phán độc quyền vào tháng 12 năm
2015. Việc sáp nhập Merial vào BI tại Mexico và chuyển đổi khối Merial & CSSK tại Ấn Độ được trì hoãn
do chưa đạt một số phê duyệt nhất định về mặt thể chế, nhưng dự kiến sẽ hoàn tất sớm vào đầu năm
2017.
Olivier Brandicourt, Giám đốc điều hành Sanofi, nhận định: “Qua việc hoàn tất thành công việc chuyển
đổi khối kinh doanh với Boehringer Ingelheim, Sanofi đã và đang gây dựng một Khối Kinh doanh CSSK
Toàn cầu đổi mới và vững mạnh. Sự gia nhập của đội ngũ nhân viên mảng CSSK giàu kinh nghiệm cũng
như các sản phẩm biệt dược có tiếng từ Boehringer Ingelheim tạo điều kiện để Sanofi nâng cao vị thế
của mình trong các lĩnh vực chiến lược ở thị trường sản phẩm CSSK đầy hứa hẹn. Thực tế là mảng thị
trường này đáp ứng kỳ vọng ngày càng tăng từ phía người tiêu dùng muốn kiểm soát cũng như nâng cao
tình trạng sức khỏe cá nhân.”
Hubertus von Baumbach, Chủ tịch Boehringer Ingelheim, phát biểu: “Thành tựu quan trọng này là kết quả
của quá trình thỏa thuận vì lợi ích đôi bên dựa trên quan điểm chia sẻ tầm nhìn. Xuất phát từ mong muốn
đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, và dựa trên giá trị danh mục sản phẩm tiên tiến của chúng tôi, sự
kết hợp thế mạnh của hai công ty sẽ đẩy mạnh lợi thế cạnh tranh của Boehringer Ingelheim trong mảng
kinh doanh thuốc Thú y vốn có tầm quan trọng chiến lược đối với chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng được
chào đón các đồng nghiệp từ khối Merial của Sanofi gia nhập đội ngũ công ty.”
Trong nhiều tháng vừa qua, Sanofi và Boehringer Ingerlheim đã tích cực chuẩn bị cho ngày chuyển đổi
đầu tiên giữa hai mảng kinh doanh này cũng như giữa đội ngũ nhân sự hai bên. Cả hai công ty đều dành
ưu tiên cho việc chuyển đổi suôn sẻ hai khối kinh doanh vì lợi ích của khách hàng tiêu dùng và đảm bảo
tình hình kinh doanh không bị ngắt quãng.
Alan Main, Phó Chủ tịch ngành hàng CSSK, thành viên Ban Quản trị tập đoàn Sanofi, sẽ lãnh đạo khối
kinh doanh CSSK tiếp tục tăng trưởng, bao gồm cả các sản phẩm CSSK trước đây thuộc Boehringer
Ingelheim. Mảng thuốc Thú y của Boehringer Ingelheim sẽ do TS. Joachim Hasenmaier, thành viên Ban
Điều hành Boehringer Ingelheim, dẫn dắt.
***

Về Sanofi
Sanofi là tập đoàn chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, chuyên phát minh, phát triển và cung cấp các
giải pháp điều trị tập trung vào nhu cầu bệnh nhân. Năm khối kinh doanh toàn cầu của Sanofi bao gồm:
Thuốc tim mạch và đái tháo đường, vắc-xin (Sanofi Pasteur), Thuốc trị bệnh hiếm gặp (Sanofi Genzyme),
thuốc thú y (Merial), Các thuốc khác và Thị trường mới nổi (GEM). Sanofi được niêm yết trên sàn giao
dịch chứng khoán ở Paris (EURONEXT: SAN) và ở New York (NYSE: SNY).

Về Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim là một trong 20 công ty dược phẩm hàng đầu thế giới. Đặt trụ sở tại Ingelheim,
Đức, Boehringer Ingelheim hiện diện trên toàn cầu tại 145 quốc gia với khoảng 50.000 nhân viên. Với mô
hình công ty gia đình, được thành lập năm 1885, Boehringer Ingelheim tập trung vào nghiên cứu, phát
triển, sản xuất và tiếp thị những dược phẩm mới mang giá trị cao trong điều trị đối với con người và
thuốc thú y.
Trách nhiệm xã hội là một yếu tố quan trọng trong văn hóa công ty tại Boehringer Ingelheim. Điều này thể
hiện qua những dự án xã hội như sáng kiến “Tăng cường sức khỏe” (“Making more health”), và sự quan
tâm chăm sóc đội ngũ nhân viên của công ty. Sự tôn trọng, cơ hội bình đẳng và sự cân bằng giữa gia
đình và công việc là nền tảng mối quan hệ giữa công ty và nhân viên. Công ty cũng tập trung vào việc
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Năm 2015, Boehringer Ingelheim đạt doanh thu ròng khoảng 14,8 tỉ euro. Chi phí đầu tư cho Nghiên cứu
& Phát triển chiếm 20,3% doanh thu ròng.
Tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập www.boehringer-ingelheim.com
Sanofi Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as
amended. Forward-looking statements are statements that are not historical facts. These statements include projections and
estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives, intentions and expectations with respect to
future financial results, events, operations, services, product development and potential, and statements regarding future
performance. Forward-looking statements are generally identified by the words "expects", "anticipates", "believes", "intends",
"estimates", "plans" and similar expressions. Although Sanofi's management believes that the expectations reflected in such
forward-looking statements are reasonable, investors are cautioned that forward-looking information and statements are subject to
various risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and generally beyond the control of Sanofi, that could cause
actual results and developments to differ materially from those expressed in, or implied or projected by, the forward-looking
information and statements. These risks and uncertainties include among other things, the uncertainties inherent in research and
development, future clinical data and analysis, including post marketing, decisions by regulatory authorities, such as the FDA or the
EMA, regarding whether and when to approve any drug, device or biological application that may be filed for any such product
candidates as well as their decisions regarding labelling and other matters that could affect the availability or commercial potential of
such product candidates, the absence of guarantee that the product candidates if approved will be commercially successful, the
future approval and commercial success of therapeutic alternatives, the Group's ability to benefit from external growth opportunities,
trends in exchange rates and prevailing interest rates, the impact of cost containment initiatives and subsequent changes thereto,
the average number of shares outstanding as well as those discussed or identified in the public filings with the SEC and the AMF
made by Sanofi, including those listed under "Risk Factors" and "Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements" in
Sanofi's annual report on Form 20-F for the year ended December 31, 2015. Other than as required by applicable law, Sanofi does
not undertake any obligation to update or revise any forward-looking information or statements.
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