Παρίσι, 27 Απριλίου, 2018

H Sanofi καταγράφει αύξηση 1,4% στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) σε
σταθερή τιμή συναλλάγματος (CER) το 1ο τρίμηνο του 2018
1ο τρίμηνο 2018

Μεταβολή

Μεταβολή σε σταθερή τιμή
συναλλάγματος (CER)

Καθαρές πωλήσεις βάσει IFRS

€7.898 εκατ.

-8,7 %

-0,4%

Καθαρά έσοδα βάσει IFRS

€1.016 εκατ.

-82,2%(2)
-82,0%

-

-10,7%

+0,4%

-9,9%

+1,4%

Κέρδη ανά μετοχή βάσει IFRS

€0.81
€1.598 εκατ.

(1)

Καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων

Κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)

(1)

€1,28

(2)

Τα αποτελέσματα του πρώτου τρίμηνου του 2018 αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές πωλήσεις της μονάδας Ειδικής Φροντίδας, οι
οποίες περιορίζονται από τις απώλειες αποκλειστικότητας της ινσουλίνης Glargine και sevelamer στις ΗΠΑ.

• Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €7.898 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 8,7% σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, μείωση
0,4% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος(3) και μείωση 1,1% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος(4).

• Οι πωλήσεις της Sanofi Genzyme (Μονάδα Ειδικής Φροντίδας) αυξήθηκαν κατά 16,2%(5) χάρη στη συμβολή του νέου τμήματος της
ανοσολογίας.

• Οι πωλήσεις της μονάδας των εμβολίων(-0,9%) αντικατοπτρίζουν την ισχυρή επίδοση στην ΕΕ, που αντισταθμίστηκε από τις
αναμενόμενες ελλείψεις του Pentaxim® στην Κίνα.

• Οι πωλήσεις του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας αυξήθηκαν κατά 2% ενισχυμένες από τον διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης των
Αναδυόμενων αγορών(6).

• Ο πωλήσεις της Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Μονάδας του DCV (Διαβήτης και Καρδιαγγειακά Νοσήματα) μειώθηκαν κατά 15,7%, με
τις παγκόσμιες πωλήσεις στον τομέα του Διαβήτη να μειώνονται κατά 10%.

• Οι πωλήσεις της επιχειρησιακής μονάδας των Αναδυόμενων Αγορών(6) αυξήθηκαν κατά 8,3% που οφείλεται στο διψήφιο ρυθμό
ανάπτυξης στην Κίνα και τη Λατινική Αμερική.

Οι προβλέψεις για το 2018 επιβεβαιώθηκαν

• Το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα έσοδα δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) αυξήθηκαν κατά 1,4% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος
στο €1,28.

• Το πρώτο τρίμηνο του 2018 τα έσοδα δραστηριοτήτων ήταν 0,81 € (-82,0%) λόγω του κέρδους από τη πώληση του Τομέα
Κτηνιατρικών Προϊόντων το 2017.

• Για το 2018 η Sanofi εξακολουθεί να αναμένει ανάπτυξη της τάξης του 2% - 5% στα καθαρά κέρδη(7) από δραστηριότητες ανά μετοχή
(EPS), αποκλείοντας απρόβλεπτα ανεπιθύμητα σημαντικά συμβάντα. Εφαρμόζοντας τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες του
Απριλίου 2018, ο αντίκτυπος της σταθερής τιμής συναλλάγματος για το 2018 υπολογίζεται σε περίπου -7%.

Ανακοίνωση προγράμματος(8) εξαγοράς μετοχών ύψους € 1,5 δις που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2019
Η Sanofi ενισχύει την ηγετική της θέση στον τομέα της Ειδικής Φροντίδας μέσω της προσθήκης του τμήματος Σπάνιων
Αιματολογικών Παθήσεων.

• Η Sanofi ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bioverativ και ενοποίησε τα οικονομικά της αποτελέσματα από τις 9 Μαρτίου.
• Χορηγήθηκε fitusiran στον πρώτο ασθενή, ένα νέο θεραπευτικό παράγοντα (RNAi) για την αιμορροφιλία, στο πρόγραμμα ATLAS
φάσης 3.

• Η εξαγορά της Ablynx(9) θα προσθέσει το caplacizumab για την aTTP(10) (που έχει υποβληθεί στην ΕΕ) και την καινοτόμο πλατφόρμα
Nanobody® (Νανοσωματίδια).

Υποστήριξη της καινοτομίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)

• Το alirocumab μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου στη μελέτη ODYSSEY και
συσχετίστηκε με χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας.

• Κατατέθηκε συμπληρωματική Άδεια Βιολογικού Προϊόντος (BLA) για το dupilumab στις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και την ΕΕ για μέτριο έως
σοβαρό άσθμα σε ενήλικες και εφήβους.

• Το cemiplimab κατατέθηκε στην ΕΕ για μεταστατικό δερματικό καρκίνωμα πλακωδών κυττάρων.
• Υποβλήθηκε αίτηση για το sotagliflozin στις ΗΠΑ και στην ΕΕ για διαβήτη τύπου 1.
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Ο κ. Olivier Brandicourt, Sanofi Chief Executive Officer, σχολίασε:
«Το πρώτο τρίμηνο, οι επιδόσεις των παγκόσμιων δραστηριοτήτων μας, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη διαχείριση των
εξόδων, μας επέτρεψαν να διαχειριστούμε τις επιπτώσεις των απωλειών αποκλειστικότητας για τα ινσουλίνη Glargine και sevelamer
στις ΗΠΑ. Επιπλέον, με την ενσωμάτωση της Bioverativ και την εξαγορά της Ablynx (9), δημιουργήσαμε τα θεμέλια για ένα
παγκόσμιο τμήμα Σπάνιων Αιματολογικών Παθήσεων, που θα ενισχύσει περαιτέρω την ηγετική μας θέση στον τομέα της Ειδικής
Φροντίδας. Είναι σημαντικό ότι συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες και προετοιμάζουμε την
Εταιρεία για μια νέα περίοδο ανάπτυξης που αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2018».

Το πλήρες δελτίο τύπου στα αγγλικά βρίσκεται στο www.sanofi.com
(1) Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των επιχειρησιακών επιδόσεων, η Sanofi επεξηγεί τα καθαρά κέρδη της. Τα καθαρά κέρδη συνιστούν έναν οικονομικό δείκτη,
διαφοροποιημένο ως προς τις γενικά αποδεκτές αρχές non-GAAP (βλέπε Παράρτημα 10 για ορισμούς). Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων για το α 'τρίμηνο του έτους 2018
παρατίθεται στο παράρτημα 3 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά που βρίσκεται στο www.sanofi.com και ο πίνακας της συμφωνίας των καθαρών κερδών με τα δημοσιευμένα
καθαρά κέρδη βάσει IFRS βρίσκεται στο Παράρτημα 4. (2) Εξαιρουμένου του κέρδους από τη πώληση του τομέα Κτηνιατρικών Προϊόντων, τα καθαρά έσοδα από τα IFRS
μειώθηκαν κατά 19,9% και τα IFRS EPS μειώθηκαν κατά 19,8%.
(3) Οι μεταβολές στις καθαρές πωλήσεις εκφράζονται σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (CER), εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό (βλέπε παράρτημα 8). (4) CS:
Προσαρμοσμένο για την εξαγορά της Bioverativ. (5) Προσαρμοσμένο για εξαγορά Bioverativ: + 11,2% στο CER / CS. (6) Βλ. Τον ορισμό της σελίδας 7. (7) το 2017 το EPS ήταν
5,52€. (8) Με την επιφύλαξη της ανανέωσης της άδειας επαναγοράς των ιδίων μετοχών της Sanofi κατά τη συνεδρίαση των μετόχων της 2ας Μαΐου 2018, (9) Με την ολοκλήρωση
της εξαγοράς, (10) Επίκτητη θρομβωτική θρομβοκυτταροπενική πορφύρα.
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