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Παρίσι, 29 Οκτωβρίου 2020 

 
Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή(1) της Sanofi 

αυξήθηκαν το 3ο τρίμηνο του 2020 κατά 8,8% σε σταθερές 
τιμές συναλλάγματος  

 
Η αύξηση των πωλήσεων(2) το 3ο τρίμηνο του 2020 ενισχύθηκε από τις ισχυρές επιδόσεις του dupilumab και 
τη ζήτηση για αντιγριπικά εμβόλια.  

• Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €9.479 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,7%(2) σε σταθερές 
τιμές συναλλάγματος (CER) και μείωση κατά 0,2% σε στοιχεία αναφοράς.  

• Οι πωλήσεις της μονάδας Ειδικής Φροντίδας αυξήθηκαν κατά 23,8%, ενισχυμένες από την δυνατή επίδοση  
του dupilumab (+68,6% ανήλθαν σε €918 εκατομμύρια) και την ανάπτυξη που καταγράφηκε στο σύνολο των 
τομέων. 

• Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων αυξήθηκαν κατά 13,6%, ενισχυμένες από τις εντυπωσιακές πωλήσεις 
αντιγριπικών εμβολίων, που εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τη μείωση που καταγράφηκε στα επαναληπτικά 
εμβόλια, τα εμβόλια ταξιδιωτών και στο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο (Menactra) λόγω της πανδημίας COVID-
19.  

• Οι πωλήσεις της μονάδας Γενικών Φαρμάκων σημείωσαν μονοψήφια μείωση (-6,4%), αντικατοπτρίζοντας 
την επίπτωση από το πρόγραμμα προμήθειας βάσει όγκου (VBP) στην Κίνα και τον τομέα του Διαβήτη στις 
ΗΠΑ. 

• Οι πωλήσεις του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας μειώθηκαν κατά 1,1% λόγω της εκούσιας 
ανάκλησης της ρανιτιδίνης τον Οκτώβριο του 2019 και τη μειωμένη κίνηση στα φαρμακεία στον Yπόλοιπο 
Kόσμο. 

Η αύξηση των κερδών δραστηριοτήτων ανά μετοχή(1) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος οφείλεται κυρίως 
στις ισχυρές πωλήσεις και την αποτελεσματικότητα.    

• Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων το 3ο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 1,0% σε στοιχεία αναφοράς, 
αγγίζοντας τα €2.299 εκατομμύρια και κατά 9,4% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος. 

• Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή(1) το 3ο τρίμηνο του 2020 ήταν €1,83, καταγράφοντας αύξηση κατά 
0,5% σε στοιχεία αναφοράς και κατά 8,8% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.  

• Τα κέρδη ανά μετοχή βάσει IFRS το 3ο τρίμηνο του 2020 ήταν €1,55. 

Σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης  

• Προσθήκη επτά νέων προγραμμάτων Φάσης 3 στη γραμμή ανάπτυξης στην ογκολογία και την ανοσολογία.  
• Ολοκλήρωση ένταξης συμμετεχόντων στη μελέτη Φάσης 1/2  για το ανοσοενισχυμένο, βασισμένο σε 

ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες υποψήφιο εμβόλιο ενάντια στη νόσο COVID-19. 
• Η εξαγορά της Principia επιφέρει την πλήρη κυριότητα του tolebrutinib, του αναστολέα της τυροσινικής 

κινάσης του Bruton (BTKi) που διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, καθώς και μιας καινοτόμου 
πλατφόρμας αναστολέων BTKi.  

Η οικονομική πρόβλεψη για τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή(1) για το οικονομικό έτος 2020 
αναθεωρείται ανοδικά 
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•   Η Sanofi πλέον αναμένει ότι τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) για το 2020 θα σημειώσουν αύξηση 
μεταξύ 7% και 8%(3) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων. 
Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Οκτωβρίου 2020, η αρνητική επίπτωση του 
συναλλάγματος στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το 2020 υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ -6% και 
-7%. 

 

 
. 

  
3o τρίμηνο 

2020 Μεταβολή Μεταβολή  
σε CER 9μηνο 2020 Μεταβολή Μεταβολή   

σε CER 

Καθαρές πωλήσεις βάσει IFRS  €9.479εκατ. -0,2% +5,7% €26.659εκατ. +0,5% +3,0% 

Καθαρά έσοδα βάσει IFRS  €1.952εκατ. +10,5% — €11.233εκατ. +298,9% — 

Κέρδη ανά μετοχή (EPS) βάσει 
IFRS  €1,55 +9,9% — €8,96 +298,2% — 

Καθαρές ταμειακές ροές(4) €1.884εκατ. +4,7% — €5.452εκατ. +39,7% — 

Οργανικά κέρδη δραστηριοτήτων €3.027εκατ. +1,0% +9,2% €7.710εκατ. +5,6% +9,6% 

Καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων(1) €2.299εκατ. +1,0% +9,4% €5.820εκατ. +5,5% +9,6% 

Κέρδη δραστηριοτήτων ανά 
μετοχή(1) €1,83 +0,5% +8,8% €4,64 +5,0% +9,3% 

 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 των δραστηριοτήτων της. Τα καθαρά 
κέρδη αποτελούν έναν οικονομικό δείκτη διαφοροποιημένο ως προς τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) (ορισμός στο Παράρτημα 7). Η 
ενοποιημένη κατάσταση για το 3ο τρίμηνο του 2020 παρατίθεται στο Παράρτημα 3 του πλήρους δελτίου Τύπου στα αγγλικά που βρίσκεται στο 
www.sanofi.com και ο πίνακας συμφωνίας των καθαρών κερδών με τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη βάσει IFRS βρίσκεται στο Παράρτημα 4. (2) Οι 
μεταβολές στις καθαρές πωλήσεις εκφράζονται σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό (ορισμός στο Παράρτημα 
7). (3) Τα αναδιατυπωμένα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το 2019 ήταν €5,64, αντικατοπτρίζοντας τη διακοπή της λογιστικής μεθόδου της 
καθαρής θέσης για την επένδυση της Regeneron. (4) Οι καθαρές ταμειακές ροές αποτελούν έναν οικονομικό δείκτη διαφοροποιημένο ως προς τις 
γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) (ορισμός στο Παράρτημα 7).  
  

  
Σχετικά με τη Sanofi 
  
Η Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
υγείας. Είμαστε μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία. 
Προλαμβάνουμε τις ασθένειες με εμβόλια και προσφέρουμε 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 

Ο κ. Paul Hudson, Chief Executive Officer της Sanofi, σχολίασε:  
«Καταγράψαμε ένα τρίμηνο με ισχυρές επιδόσεις, χάρη στις στοιβαρές πωλήσεις τόσο του dupilumab όσο και της 
μονάδας Εμβολίων, γεγονός που μας επιτρέπει να αναθεωρήσουμε την οικονομική μας πρόβλεψη για το τρέχον 
οικονομικό έτος. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας με σκοπό την 
παροχή πολλά υποσχόμενων φαρμάκων για την αντιμετώπιση σημαντικών αναγκών των ασθενών. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, ενισχύσαμε τον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης ολοκληρώνοντας με επιτυχία την εξαγορά της Principia, 
που συνεπάγεται την προσθήκη αρκετών αναστολέων της τυροσινικής κινάσης του Bruton για την αντιμετώπιση 
πολλών σοβαρών νόσων. Οι προσπάθειες ανάπτυξης εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 συνεχίζονται με 
ταχύτατους ρυθμούς, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο με τη σύναψη 
συμφωνιών προαγοράς με μεγάλες χώρες, περιοχές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που θα φροντίσουν για τη 
διανομή του εμβολίου σε εκείνους που το χρειάζονται περισσότερο». 

http://www.sanofi.com/
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με χρόνιες παθήσεις ανά την υφήλιο. Με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε 100 χώρες, 
η Sanofi μετατρέπει την επιστημονική καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.  
 
Sanofi, Empowering Life, Ενδυναμώνοντας τη Ζωή  
 
 
www.sanofi.com 
www.sanofi.gr 
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