Παρίσι, 29 Ιουλίου 2020

Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή(1) της Sanofi
αυξήθηκαν κατά 9,2%(2) το πρώτο εξάμηνο του 2020 χάρη
στον εταιρικό μετασχηματισμό
Οι πωλήσεις το 2ο τρίμηνο του 2020 αντικατοπτρίζουν τις ισχυρές επιδόσεις του dupilumab που
αντισταθμίζουν πλήρως τις αρνητικές επιπτώσεις που αντιμετώπισαν λόγω της πανδημίας COVID-19 οι
μονάδες Εμβολίων, Γενικών Φαρμάκων και Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας

•
•
•
•
•

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €8.207 εκατομμύρια, καταγράφοντας μείωση κατά 4,9% σε στοιχεία
αναφοράς και μείωση κατά 3,4%(2) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER).
Οι πωλήσεις της μονάδας Ειδικής Φροντίδας αυξήθηκαν κατά 17,4%, με οδηγό τις ισχυρές επιδόσεις του
dupilumab (+70%, ανήλθαν σε €858 εκατομμύρια).
Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων (-6,8%) επηρεάστηκαν από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε
παγκόσμιο επίπεδο, ενώ υπήρξε ισχυρή ζήτηση για αντιγριπικά εμβόλια στο Νότιο Ημισφαίριο.
Οι πωλήσεις της μονάδας Γενικών Φαρμάκων μειώθηκαν κατά 12,7%, εν μέρει λόγω της αναβολής
προαιρετικών επεμβάσεων εξαιτίας των επιβληθέντων περιορισμών και της μείωσης των αποθεμάτων σε
διαφορετικά κανάλια.
Οι πωλήσεις του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας μειώθηκαν κατά 8,0%, αποτυπώνοντας τη
χαλάρωση της τάσης των καταναλωτών για συγκέντρωση προμηθειών και τη μειωμένη κίνηση στα φαρμακεία,
καθώς και την εκούσια ανάκληση της ρανιτιδίνης.

Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (1) το 2ο τρίμηνο του 2020 ωφελούνται από την αναπροσαρμογή της
τιμής μετοχών και την αποτελεσματική διαχείριση κόστους

•
•
•
•

Τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων του 2ου τριμήνου του 2020 αυξήθηκαν κατά 3,6%, αγγίζοντας τα €1.601
εκατομμύρια, και κατά 5,6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος.
Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) ήταν €1,28, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,8% σε σταθερές
τιμές συναλλάγματος (€1,18 εξαιρουμένης της αναπροσαρμογής της τιμής των διατηρούμενων μετοχών της
Regeneron).
Το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημειώθηκε εξοικονόμηση δαπανών ύψους €990 εκατομμυρίων(3).
Τα κέρδη ανά μετοχή βάσει IFRS το 2ο τρίμηνο του 2020 ήταν €6,07, αντικατοπτρίζοντας κεφαλαιακά κέρδη
από την πώληση μετοχών της Regeneron.

Μετασχηματισμός Έρευνας και Ανάπτυξης και σημαντικά επιτεύγματα και εγκρίσεις προϊόντων από τις
ρυθμιστικές αρχές

•
•
•
•
•
•
•

Το dupilumab εγκρίθηκε ως η πρώτη βιολογική θεραπεία στην Κίνα για τη μέτρια έως σοβαρή ατοπική
δερματίτιδα σε ενήλικες – η πρώτη συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου.
Το dupilumab εγκρίθηκε για τη μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα σε παιδιά (6 έως 11 ετών) στις ΗΠΑ.
Το isatuximab εγκρίθηκε στην ΕΕ για συγκεκριμένους ενήλικες με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό
μυέλωμα.
Η πιλοτική μελέτη IKEMA που αξιολογεί το isatuximab στο υποτροπιάζον πολλαπλούν μυέλωμα πέτυχε το
πρωτεύον καταληκτικό σημείο κατά την πρώτη προγραμματισμένη ενδιάμεση ανάλυση.
Το cemiplimab επέδειξε κλινικά σημαντική και ανθεκτική στον χρόνο ανταπόκριση στο προχωρημένο
βασικοκυτταρικό καρκίνωμα.
Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έθεσε το sutimlimab σε αξιολόγηση κατά
προτεραιότητα για τη νόσο εκ ψυχροσυγκολλητινών (CAD).
Συμφωνίες συνεργασίας με την Translate Bio, την Kiadis Pharma και την Kymera Therapeutics.
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Η οικονομική πρόβλεψη για τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή(1) για το οικονομικό έτος 2020 αναθεωρείται
ανοδικά

•

Η Sanofi πλέον αναμένει ότι τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) για το 2020 θα σημειώσουν αύξηση
μεταξύ 6% και 7%(4) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος, εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων.
Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ιουλίου 2020, η αρνητική επίπτωση του
συναλλάγματος στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το 2020 υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 3% και -4%.

Ο κ. Paul Hudson, Chief Executive Officer της Sanofi, σχολίασε:
«Είμαι περήφανος με όσα πέτυχε η ομάδα μας στη διάρκεια του 2ου τριμήνου. Ακόμα και σε αντίξοες
συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID-19, κατορθώσαμε να σημειώσουμε αύξηση των κερδών
δραστηριοτήτων ανά μετοχή χάρη στις εντυπωσιακές πωλήσεις του dupilumab, την επικέντρωση στην
αποτελεσματικότητα και τις έξυπνες δαπάνες, καθώς και την αφοσίωση των ανθρώπων μας στους
ασθενείς και τις στρατηγικές μας προτεραιότητες. Παράλληλα, πετύχαμε σημαντικά ορόσημα στον τομέα
των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές, δημιουργήσαμε νέες συμμαχίες στο πεδίο της Έρευνας και
Ανάπτυξης και επιταχύναμε τις προσπάθειές μας για την ανάπτυξη υποψήφιων εμβολίων έναντι της
νόσου COVID-19. Με τέσσερις νέους διορισμούς, η διοικητική ομάδα της Sanofi είναι πλέον πλήρης και
όλοι μαζί εστιάζουμε στην εκπλήρωση της οικονομικής μας πρόβλεψης για το οικονομικό έτος 2020».
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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 10). Η
ενοποιημένη κατάσταση για το 2ο 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
10). (3) Συμπεριλαμβανομένου ενός ποσού €110 εκατομμυρίων περίπου που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19. (4) 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. (5) Οι καθαρές ταμειακές ροές αποτελούν έναν οικονομικό δείκτη διαφοροποιημένο ως προς τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP)
(ορισμός στο Παράρτημα 10).

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 καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αμβλύνουν τον πόνο και
βελτιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε νόσου. Στεκόμαστε δίπλα τόσο στους λίγους που πάσχουν από
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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 μετατρέπει την επιστημονική
καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Sanofi, Empowering Life, Ενδυναμώνοντας τη Ζωή
www.sanofi.com
www.sanofi.gr

Τμήμα Επικοινωνίας
Sanofi Ελλάδας
Χριστίνα Βεϊοπούλου
Τηλ: 210 9001600
info.greece@sanofi.com

APPROVED September 2020

