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H Sanofi καταγράφει αύξηση 1,1% στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή
(EPS)(1) σε σταθερή τιμή συναλλάγματος (CER)(2) το 3ο τρίμηνο του 2017 με
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Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και του πρώτου ενιάμηνου του 2017 αντικατοπτρίζουν την εξαγορά του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων της Boehringer
Ingelheim’s (BI) (CHC) και την πώληση του Τομέα Κτηνιατρικών Προϊόντων (η οποία ολοκληρώθηκε την 1η Ιανουαρίου 2017(4)). Σύμφωνα με το IFRS 5, τα
αποτελέσματα του Τομέα Κτηνιατρικών Προϊόντων το 2016 και τα κέρδη από την πώληση το 2017 αναφέρονται ξεχωριστά. Η κατάσταση αποτελεσμάτων του τρίτου
τριμήνου και του πρώτου ενιαμήνου του 2017 αντικατοπτρίζει επίσης την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο εμβολίων
της Sanofi, μετά τον τερματισμό της κοινοπραξίας της Sanofi Pasteur MSD (SPMSD JV) με τη Merck το 2016.

Οι πωλήσεις του τρίτου τριμήνου υποστηρίχθηκαν από τις Μονάδες Ειδικής Φροντίδας, Εμβολίων και των Αναδυόμενων
Αγορών
• Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €9.053 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 0,3% σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία και 4,7% σε
σταθερές τιμές συναλλάγματος αντικατοπτρίζοντας την αλλαγή στις Επιχειρησιακές Μονάδες των Καταναλωτικών Προϊόντων (CHC)
και των Εμβολίων (GBUs). Σε σταθερές τιμές συναλλάγματος και σε σταθερή δομή(3), οι καθαρές πωλήσεις παρέμειναν σταθερές (0,2%).
• Οι πωλήσεις της Sanofi Genzyme (Μονάδα Ειδικής Φροντίδας) αυξήθηκαν κατά 13,9% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος χάρη
στο δυνατό λανσάρισμα του dupilumab στις ΗΠΑ και τη σημαντική ανάπτυξη των προϊόντων για την Πολλαπλή Σκλήρυνση.
• Η Sanofi Pasteur σημείωσε αύξηση κατά 7,2% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος και σε σταθερή δομή πωλήσεων λόγω των
παιδιατρικών εμβολίων συνδυασμού και των ενισχυτικών εμβολίων.
• Οι πωλήσεις του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας αυξήθηκαν κατά 1,0% σε τιμές συναλλάγματος και σε σταθερή δομή
λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού στις αναπτυσσόμενες αγορές.
• Οι πωλήσεις του τομέα Διαβήτη και Καρδιαγγειακών Νοσημάτων μειώθηκαν κατά 14,8% σε τιμές συναλλάγματος. Δεδομένης της
αύξησης των επιδόσεων των πωλήσεων, η Sanofi αποσαφηνίζει τις προσδοκίες της για προοπτικές της Παγκόσμιας Μονάδας
Διαβήτη από -6% σε -8% CAGR κατά το χρονικό διάστημα 2015-2018 σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.
• Οι πωλήσεις του τομέα Αναδυόμενων Αγορών(5) αυξήθηκαν κατά 7,3% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος χάρη στη συμβολή των
αγορών της Κίνας και της Ρωσίας.
Τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή σύμφωνα με τις ετήσιες προβλέψεις
• Το τρίτο τρίμηνο τα έσοδα λειτουργικής δραστηριότητας ανήλθαν σε € 2.911 εκατ., αυξημένα κατά 5,1% σε σταθερές τιμές
συναλλάγματος και +1,7% σε σταθερή δομή.
• Το τρίτο τρίμηνο τα κέρδη από δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος
αγγίζοντας τα €1,71 και μειώθηκαν κατά 4,5% σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία.
• Για το 2017 η Sanofi εξακολουθεί να αναμένει σταθερά καθαρά κέρδη από δραστηριότητες ανά μετοχή (EPS)(1) τα οποία θα
παραμείνουν σταθερά(6) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων.
• Οι συναλλαγματικές επιδράσεις το 2017 από δραστηριότητες ανά μετοχή εκτιμάτε ότι άγγιξαν το -1% με -2% κατά μέσο όρο τον
Σεπτέμβριο του 2017 σε τιμές συναλλάγματος.
Η αειφόρος Καινοτομία στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης

• Η έγκριση του dupilumab στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας.
• Τα θετικά αποτελέσματα των κλινικών μελετών Φάσης 3 QUEST και VENTURE επιβεβαίωσαν το ασφαλές και αποδοτικό προφίλ του
Dupilumab για το άσθμα. Η κατάθεση του φακέλου για έγκριση στις ΗΠΑ αναμένεται να υλοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο.

• Στον τομέα Ανοσολογίας-Ογκολογίας, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ απέδωσε τον χαρακτηρισμό
Σημαντικά Καινοτόμα Θεραπεία (Breakthrough Therapy) στο cemiplimab(7) (anti PD-1).

Ο κ. Olivier Brandicourt, Chief Executive Officer της Sanofi, σχολίασε:
“Το δυναμικό λανσάρισμα του dupilumab στις ΗΠΑ, η συνεχής διψήφια ανάπτυξη του τομέα Πολλαπλής Σκλήρυνσης και οι
αποδόσεις των παιδιατρικών εμβολίων ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες του τριμήνου. Αυτές οι θετικές προοπτικές σε
συνδυασμό με τη δυναμική ανάπτυξη των Αναδυόμενων Αγορών και την πειθαρχημένη διαχείριση δαπανών,
αντισταθμίζουν την πτώση του Τομέα Διαβήτη. Διαπιστώνουμε με ικανοποίηση την πρόοδο στον τομέα Έρευνας &
Ανάπτυξης που σηματοδοτείται από θετικά αποτελέσματα για το Dupilumab από μία κλινική μελέτη Φάσης 3 για το άσθμα
και τις πρόσφατες εξελίξεις για το cemiplimab, anti-PD1, στον τομέα της Ογκολογίας. ”
(1)Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των επιχειρησιακών επιδόσεων, η Sanofi σχολιάζει τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων της. Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων συνιστούν έναν οικονομικό δείκτη,
διαφοροποιημένο ως προς τις γενικά αποδεκτές αρχές non-GAAP (βλέπε Παράρτημα 8 για ορισμούς). Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων για το 3ο τρίμηνο του 2017 και το 9μηνο του 2017 παρέχεται
στο Παράρτημα 4, (2) Οι μεταβολές στις καθαρές πωλήσεις και τις συνολικές πωλήσεις εκφράζονται σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά (βλέπε Παράρτημα 8).(3) CS
Συνεχής αναδιάρθρωσης: προσαρμοσμένη για τον Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων BI, τερματισμός της SPMSD και άλλων, (4) Το κλείσιμο της Merial στο Μεξικό αναμένεται το 2017, (5) Βλέπετε σελίδα 8, (6)
Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το 2016 ήταν €5,68, (7) Συνεργασία με την Regeneron.
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