ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρίσι, 30 Οκτωβρίου, 2013

Το 3ο τρίμηνο 2013 σηματοδοτεί το τέλος των αρνητικών επιπτώσεων
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Προκειμένου να γίνει κατανοητή η οικονομική απόδοση του Ομίλου, αναφερόμαστε στην κατάσταση των καθαρών κερδών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα καθαρά κέρδη
δραστηριοτήτων(1) συνιστούν έναν οικονομικό δείκτη, διαφοροποιημένο ως προς τις γενικά αποδεκτές αρχές λογιστικής (non GAAP). Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων
για τους πρώτους 9 μήνες του 2013 παρέχεται στο Παράρτημα 4 του πλήρους δελτίου τύπου στα Αγγλικά και ο πίνακας της συμφωνίας των καθαρών κερδών δραστηριοτήτων
με τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη βρίσκεται στο Παράρτημα 3.Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη για τους πρώτους 9 μήνες του 2013 ανήλθαν σε €2.661 εκατ. έναντι €4.501 εκατ.(2)
για τους πρώτους 9 μήνες του 2012. Τα ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή ( EPS) τους πρώτους 9 μήνες του 2013 ήταν €2,01 έναντι €3,41(2) τους πρώτους 9 μήνες του 2012.

Σχολιάζοντας την απόδοση του Ομίλου κατά το 3ο τρίμηνο του 2013, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sanofi, Christopher A. Viehbacher
δήλωσε: “Το τρίτο τρίμηνο σηματοδοτεί ένα σημείο κάμψης για την Sanofi, καθώς η περίοδος των αρνητικών επιπτώσεων λόγω της
(3)
λήξης πατεντών έληξε τον Αύγουστο. Ως αποτέλεσμα, επιστρέψαμε στην αύξηση των πωλήσεων τον Σεπτέμβριο. Οι πλατφόρμες
(4)
ανάπτυξής μας αναπτύχθηκαν κατά 5,5% το τρίτο τρίμηνο, παρά την έλλειψη εμβολίων κοκκύτη στις ΗΠΑ μέχρι τα τέλη του
Οκτωβρίου, τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης της αγοράς στην Κίνα και τις δραστηριότητες γενοσήμων που βρίσκονται σε φάση
ανάκαμψης στη Βραζιλία. Οι πλατφόρμες ανάπτυξης πλέον αντιπροσωπεύουν το 75% των πωλήσεών μας. Συνεχίζουμε να
®
καταγράφουμε ισχυρή πρόοδο στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) με την πρόσφατη έγκριση του Aubagio και του Lemtrada™
®
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Nasacort Allergy 24HR για χρήση ως μη συνταγογραφούμενο φάρμακο και του NexGard™ στις ΗΠΑ.
Επίσης, ανακοινώσαμε θετικά αποτελέσματα για την πρώτη μελέτη Φάσης III με το alirocumab, καθώς και μια μεγάλη μελέτη με το
®
Fluzone High-Dose.”

Οικονομική Απόδοση του Ομίλου για το 3ο τρίμηνο του 2013
Οι συνολικές πωλήσεις

(3)

αυξήθηκαν για πρώτη φορά σε διάστημα πέντε τριμήνων κατά 0,6%, φθάνοντας τα €8.432 εκατ.
(5)

Οι πωλήσεις στις Αναδυόμενες Αγορές έφθασαν τα €2.652 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά 2,8% και επηρεάστηκαν
αρνητικά από το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της κινεζικής φαρμακευτικής αγοράς και τις χαμηλότερες πωλήσεις στη
Βραζιλία.
Οι πωλήσεις του Τομέα Διαβήτη σημείωσε ανάπτυξη κατά
ανήλθαν σε €1.456 εκατ. (+21,2%).

20,1% στα €1.670 εκατ., καθώς οι πωλήσεις της Lantus

®

Οι πωλήσεις του Τομέα Εμβολίων ανήλθαν σε €1.300 εκατ. (-7,2%), καθώς επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς στην
®
®
προμήθεια του Pentacel και του Adacel στις ΗΠΑ και τον τριμηνιαίο καταμερισμό των πωλήσεων αντιγριπικών εμβολίων
στις ΗΠΑ. Η Sanofi αναμένει πωλήσεις ρεκόρ αντιγριπικών εμβολίων στο Βόρειο Ημισφαίριο κατά το 2ο εξάμηνο του 2013,
που θα προκύψουν από το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εμβολίων που διαθέτει.
Ο Tομέας Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας σημείωσε υψηλή αύξηση πωλήσεων (+9,8%), γεγονός που αντανακλά την
®
κυκλοφορία του Rolaids στις ΗΠΑ και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας στην Κίνα.
Η Genzyme αυξήθηκε κατά 21,1% στα €529 εκατ., γεγονός που αντικατοπτρίζει τις υψηλές επιδόσεις του Τμήματος
®
Σπάνιων Νοσημάτων (11,1%) και του λανσαρίσματος του Aubagio .
Οι πωλήσεις του Κτηνιατρικού Τομέα ανήλθαν σε €458 εκατ., σημειώνοντας μείωση 6,4%, λόγω του αυξημένου
®
ανταγωνισμού απέναντι στο Frontline . Τον Σεπτέμβριο, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA)
ενέκρινε το NexGard™, ένα νέο μασώμενο αντιπαρασιτικό για την αντιμετώπιση και πρόληψη των ψύλλων και τσιμπουριών
σε σκύλους.
Οι πωλήσεις των πλατφορμών ανάπτυξης
74,7% των συνολικών πωλήσεων.

(4)

Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)

(1)

ανήλθαν σε €6.298 εκατ., αυξημένες κατά 5,5%, και αντιπροσωπεύουν το
για το 3ο τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €1,35, μειωμένα κατά 9,0%.

1

Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D)
Θετικά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν πρόσφατα για την πρώτη μελέτη Φάσης III με το alirocumab και για μια μεγάλη
®
μελέτη με το Fluzone High-Dose. Αναμένουμε τη δημοσίευση αποτελεσμάτων από τις μελέτες EDITION III και IV για την
ινσουλίνη U300 στη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου.
®

Επίσης, διάφορα προϊόντα έλαβαν έγκριση, μεταξύ των οποίων: το Lemtrada™ και το Aubagio στην Ευρωπαϊκή Ένωση
®
για την πολλαπλή σκλήρυνση, το NexGard™, ένα νέο αντιπαρασιτικό για σκύλους στις ΗΠΑ και το Nasacort Allergy 24HR
για χρήση ως μη συνταγογραφούμενο φάρμακο στις ΗΠΑ. Η αίτηση για έγκριση του Cerdelga™ (eliglustat) στην Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει γίνει δεκτή για αξιολόγηση.

Πρόβλεψη για το 2013
Λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη επιστροφή στην κερδοφορία κατά το τέταρτο τρίμηνο και συμπεριλαμβανομένου του
αντίκτυπου της παρατεταμένης έλλειψης εμβολίων το τρίτο τρίμηνο, η πρόβλεψη για το 2013 αναμένεται πλέον να κυμανθεί
στο χαμηλότερο επίπεδο του προηγούμενου φάσματος προβλέψεων. Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) για το
2013 αναμένεται, επομένως, να είναι κατά περίπου 10% μειωμένα σε σχέση με το 2012 σε σταθερές τιμές συναλλάγματος
(6)
(CER) , εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων.

(1) Βλέπε Παράρτημα 6 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά (www.sanofi.com) για τους ορισμούς των οικονομικών δεικτών.
(2) Περιλαμβάνει την επίδραση της μετάβασης στο IAS 19R.
(3) Η αύξηση στις καθαρές πωλήσεις εκφράζεται σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER), εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά (βλέπε Παράρτημα 6 του
πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά (www.sanofi.com) για ορισμό).
(4) Βλέπε σελίδα 2 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά (www.sanofi.com).
(5) Βλέπε ορισμό στη σελίδα 7 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά (www.sanofi.com).
(6) Κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) για το 2012 με αναδρομική εφαρμογή του IAS19R: €6,14.
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