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Εξαγορά της Ablynx από τη Sanofi έναντι €3,9 δις
•
•

•

Ενίσχυση της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της Sanofi με την πρωτοποριακή
πλατφόρμα τεχνολογίας Nanobody®
Επέκταση του αναπτυσσόμενου τομέα σπάνιων αιματολογικών παθήσεων
με το caplacizumab της Albynx, μια θεραπεία για την επίκτητη θρομβωτική
θρομβοπενική πορφύρα (aTTP) που βρίσκεται σε τελικό στάδιο
ανάπτυξης
Ομόφωνη έγκριση από τα Διοικητικά Συμβούλια των Sanofi και Ablynx

Παρίσι, Γαλλία και Γάνδη, Βέλγιο – 29 Ιανουαρίου, 2018 – Η Sanofi και η Ablynx, μία
βιοφαρμακευτική εταιρεία που ασχολείται με την ανακάλυψη και ανάπτυξη Nanobodies®
[Νανοσωματιδίων], κατέληξαν σε μία οριστική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Sanofi
θα καταθέσει προσφορά για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία,
συμπεριλαμβανομένων των μετοχών του Αμερικανικού Αποθετηρίου μετοχών (ADSs), των
δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) και των μετατρέψιμων ομολογιών της Ablynx στην
τιμή των €45 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικά ίδια κεφάλαια αξίας περίπου €3,9 δις.
Η συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο της Sanofi όσο και της
Ablynx.
Ο Chief Executive Officer της Sanofi, Olivier Brandicourt, σχολίασε, “Με την Ablynx,
συνεχίζουμε να προωθούμε τη στρατηγική αναδιαμόρφωσης του τομέα Έρευνας και
Ανάπτυξης [R&D], επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας που βρίσκονται
σε τελικό στάδιο και ενισχύοντας την πλατφόρμα μας για ανάπτυξη στο πεδίο των
σπάνιων αιματολογικών παθήσεων. Αυτή η εξαγορά στηρίζεται στην επιτυχημένη
υφιστάμενη συνεργασία μας. Επίσης, είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που
επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στο Βέλγιο, όπου έχουμε πραγματοποιήσει
σημαντικές επενδύσεις στην υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής βιολογικών
παραγόντων που διαθέτουμε στο Γκιλ. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε και να
υποστηρίξουμε το επιστημονικό κέντρο της Ablynx στη Γάνδη.”
Ο Chief Executive Officer της Ablynx, Edwin Moses, δήλωσε, “Από την ίδρυσή μας το
2001, η ομάδα μας επικεντρώνεται στην απελευθέρωση της δύναμης της τεχνολογίας
Nanobody [Νανοσωματιδίων] προς όφελος των ασθενών. Τα αποτελέσματα του έργου
μας επιβεβαιώνονται από τα κλινικά δεδομένα. Με το βλέμμα στο μέλλον, πιστεύουμε
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ότι οι παγκόσμιες υποδομές, η δέσμευση στην καινοτομία και οι εμπορικές δυνατότητες
της Sanofi θα επιταχύνουν τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε νέα προϊόντα. Το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι αυτή η συναλλαγή δημιουργεί μοναδική αξία
για τους μετόχους και μεγιστοποιεί τις δυνατότητες του χαρτοφυλακίου μας προς
όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών.”
Βιώσιμη Καινοτομία στο πεδίο της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)
Η εξαγορά της Ablynx αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης της Sanofi να προωθήσει την
επαναστατική καινοτομία, με επίκεντρο τεχνολογίες που θεραπεύουν πολλαπλούς στόχους
με ένα μόνο πολυειδικό μόριο. Τα Nanobodies [Νανοσωματίδια] αποτελούν μία
πρωτοποριακή κατηγορία αποκλειστικών βιολογικών παραγόντων επόμενης γενιάς. Η
Ablynx βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας Nanobody [Νανοσωματίδια], καθώς υποστηρίζει
ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 45 υποψήφια προϊόντα,
αποκλειστικής της ιδιοκτησίας ή σε συνεργασία με άλλους, για ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών
κατηγοριών, όπως η αιματολογία, η φλεγμονή, η ανοσο-ογκολογία και οι παθήσεις του
αναπνευστικού συστήματος. Οκτώ Nanobodies [Νανοσωματίδια] βρίσκονται υπό κλινική
ανάπτυξη.
Η Sanofi δεσμεύεται να επιταχύνει την ανάπτυξη και να μεγιστοποιήσει τις εμπορικές
δυνατότητες των υφιστάμενων και αναπτυσσόμενων προγραμμάτων της Ablynx.
Ενίσχυση της Πλατφόρμας της Sanofi στο Πεδίο των Σπάνιων Αιματολογικών
Παθήσεων
Το πλέον προηγμένο προϊόν υπό ανάπτυξη της Ablynx είναι το caplacizumab (anti-vWF
Nanobody/νανοσωματίδιο αντισώματος του παράγοντα Von Willebrand), ένα πρόγραμμα
αφιερωμένο αποκλειστικά στην ανάπτυξη της θεραπείας της επίκτητης θρομβωτικής
θρομβοπενικής πορφύρας (aTTP). Έχει ήδη κατατεθεί φάκελος για έγκριση του προϊόντος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται να υποβληθεί για έγκριση και στις ΗΠΑ κατά τη
διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους. Τ ο c aplacizumab, εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει
την πρώτη θεραπεία της κατηγορίας του για αυτή την οξεία, απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Η
προσθήκη του caplacizumab στην πλατφόρμα της Sanofi ενδυναμώνει τη θέση της εταιρείας
στο πεδίο των σπάνιων αιματολογικών παθήσεων, συμπληρώνοντας τις πρόσφατες
συμφωνίες για την εξαγορά της Bioverativ και την απόκτηση των παγκόσμιων δικαιωμάτων
του fitusiran από την Alnylam.
Συνδυασμός Συμπληρωματικών Δυνατοτήτων για την Αντιμετώπιση Λοιμώξεων από
τον Αναπνευστικό Συγκυτιακό Ιό (RSV)
Το ALX-0171 της Ablynx, ένα εισπνεόμενο Nanobody αντισώματος του αναπνευστικού
συγκυτιακού ιού (anti-RSV), που βρίσκεται στη Φάση 2b της κλινικής ανάπτυξης, αποτελεί μία
δυνητικά καινοτόμα συμπτωματική θεραπεία για τις λοιμώξεις από τον αναπνευστικό
συγκυτιακό ιό (RSV) —για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχει κάποια ευρέως
χρησιμοποιούμενη θεραπεία— και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα σχετικά προγράμματα
για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) της Sanofi Pasteur.

Προσφορά Μακροπρόθεσμης Αξίας για τους Μετόχους
Η προσθήκη της Ablynx αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική μακροπρόθεσμη αξία για τους
μετόχους της Sanofi, καθώς ενισχύει το χαρτοφυλάκιο και τις ερευνητικές δυνατότητες της
εταιρείας. Συμπεριλαμβανομένων των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), η εξαγορά
αναμένεται να είναι ουδέτερη ως προς τα Κέρδη Δραστηριοτήτων ανά Μετοχή (EPS)1 το 2018
και το 2019.
Όροι Συναλλαγής
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Sanofi θα καταθέσει δημόσια προσφορά για να
αποκτήσει το σύνολο των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένων των
μετοχών του Αμερικανικού Αποθετηρίου μετοχών [ADSs]), των δικαιωμάτων κτήσεως
μετοχών (warrants) και των μετατρέψιμων ομολογιών της Ablynx με την καταβολή μετρητών.
Η Sanofi έχει συμμορφωθεί με τους κανονισμούς που προβλέπει η βελγική νομοθεσία
εξαγορών και έχει καταθέσει τα υποχρεωτικά έγγραφα στην βελγική Αρχή
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών (FSMA). Δημοσιεύτηκε ανακοίνωση από την
βελγική Αρχή (FSMA) στην ιστοσελίδα της.
Η ολοκλήρωση των δημόσιων προσφορών υπόκειται σε συνήθεις συνθήκες, όπως η
προσφορά χρεογράφων που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 75% των μετοχών σε κυκλοφορία
της Ablynx στο τέλος της περιόδου αποδοχής της Βελγικής Δημόσιας Προσφοράς, καθώς
και η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Η δημόσια προσφορά
αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2018.
Σύμφωνα με τη βελγική απαίτηση για εγγύηση χρηματοδότησης, η Sanofi προχώρησε σε
πιστωτική διευκόλυνση, με την BNP Paribas Fortis SA/NV να ενεργεί ως ο μόνος
διαμεσολαβητής της πιστωτικής διευκόλυνσης. Η συναλλαγή, που υπόκειται σε εκπλήρωση
ή άρση των συνήθων όρων/προϋποθέσεων κλεισίματος της συμφωνίας, αναμένεται να
ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2018.
Η Morgan Stanley και η Lazard λειτουργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Sanofi. Η J.P.
Morgan ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της Ablynx. Οι Weil, Gotshal & Manges LLP and
NautaDutilh ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Sanofi. Οι Eubelius CVBA, Goodwin Procter
LLP and Linklaters LLP ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Ablynx.
Σχετικά με την Ablynx
Η Ablynx είναι μία βιοφαρμακευτική εταιρεία που ασχολείται με την ανάπτυξη Nanobodies
[Νανοσωματιδίων], θεραπευτικών πρωτεϊνών με βάση τις περιοχές πρόσδεσης των
αντισωμάτων [single-domain antibody fragments], που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των
φαρμάκων-αντισωμάτων με ορισμένα χαρακτηριστικά των φαρμάκων-μικρών μορίων. Η
Ablynx είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία νέων φαρμάκων τα οποία θα κάνουν τη διαφορά
στην κοινωνία. Σήμερα, η Εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 45 προγράμματα σε
ανάπτυξη, αποκλειστικής ιδιοκτησίας ή σε συνεργασία, σε διάφορα θεραπευτικά πεδία, όπως
η φλεγμονή, η αιματολογία, η ανοσο-ογκολογία, η ογκολογία και οι παθήσεις του
αναπνευστικού συστήματος. Η Εταιρεία διαθέτει συνεργασίες με πολλές φαρμακευτικές

εταιρείες όπως: AbbVie, Boehringer Ingelheim, Eddingpharm, Merck & Co., Merck KGaA,
Novartis, Novo Nordisk, Sanofi και Taisho Pharmaceuticals. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται
στη Γάνδη στο Βέλγιο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.ablynx.com.
Σχετικά με τη Sanofi
Η Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων υγείας. Είμαστε μια διεθνής βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην
ανθρώπινη υγεία. Υποστηρίζουμε τους ασθενείς με καινοτόμες θεραπείες οι οποίες
αμβλύνουν τον πόνο και βελτιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε νόσου. Στεκόμαστε δίπλα
τόσο στους λίγους που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, όσο και στα εκατομμύρια
ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις ανά την υφήλιο.
Με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε 100 χώρες, η Sanofi μεταμορφώνει την
επιστημονική καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Sanofi, Empowering Life, Ενδυναμώνοντας τη Ζωή.
Τμήμα Επικοινωνίας Sanofi Ελλάδας
Χριστίνα Βεϊοπούλου
Τηλ: 210 9001600
Info.greece@sanofi.com

Sanofi and Ablynx Forward-Looking Statements

This communication contains forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and
may 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”, “will be” and similar expressions. Although Sanofi’s and Ablynx’s management each 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 and Ablynx, 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, risks related
to Sanofi’s and Ablynx’s ability to complete the acquisition on the proposed terms or on the proposed timeline, including the receipt of
required regulatory approvals, the possibility that competing offers will be made, other risks associated with executing business
combination transactions, such as the risk that the businesses will not be integrated successfully, that such integration may be more
difficult, time-consuming or costly than expected or that the expected benefits of the acquisition will not be realized, risks related to
future opportunities and plans for the combined company, including uncertainty of the expected financial performance and results of
the combined company following completion of the proposed acquisition, disruption from the proposed acquisition making it more
difficult to conduct business as usual or to maintain relationships with customers, employees, manufacturers, suppliers or patient
groups, and the possibility that, if the combined company does not achieve the perceived benefits of the proposed acquisition as
rapidly or to the extent anticipated by financial analysts or investors, the market price of Sanofi’s shares could decline, as well as other
risks related to Sanofi’s and Ablynx’s respective businesses, including the ability to grow sales and revenues from existing products
and to develop, commercialize or market new products, competition, including potential generic competition, the uncertainties inherent
in research and development, including future clinical data and analysis, regulatory obligations and oversight by regulatory authorities,
such as the FDA or the EMA, including decisions of such authorities regarding whether and when to approve any drug, device or
biological application that may be filed for any product candidates as well as decisions regarding labelling and other matters that could
affect the availability or commercial potential of any product candidates, the absence of a guarantee that any product candidates, if
approved, will be commercially successful, risks associated with intellectual property, including the ability to protect intellectual
property and defend patents, future litigation, the future approval and commercial success of therapeutic alternatives, and volatile
economic conditions. While the list of factors presented here is representative, no list should be considered a statement of all potential
risks, uncertainties or assumptions that could have a material adverse effect on the companies’ consolidated financial condition or
results of operations. The foregoing factors should be read in conjunction with the risks and cautionary statements discussed or
identified in the public filings with the SEC and the AMF made by Sanofi and Ablynx, 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, 2016, and those listed under “Disclaimer” in the current reports on Form 6-K filed by Ablynx with the SEC. The forward-looking
statements speak only as of the date hereof and, other than as required by applicable law, Sanofi and Ablynx do not undertake any
obligation to update or revise any forward-looking information or statements.
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Τα Κέρδη Δραστηριοτήτων ανά Μετοχή (EPS) συνιστούν έναν οικονομικό δείκτη, διαφοροποιημένο ως προς τις γενικά αποδεκτές αρχές non-GAAP
(βλέπε παράρτημα στην ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου της Sanofi για ορισμούς)

