TISKOVÁ ZPRÁVA
Společnost Servier dokončila akvizici onkologického
sektoru společnosti Shire
Paříž (Francie), 31. srpna 2018 - Servier, nezávislá mezinárodní farmaceutická společnost, dnes
oznámila dokončení předem avizované akvizice onkologického sektoru společnosti Shire po
získání souhlasu kontrolních úřadů. Tato transakce v hodnotě 2,4 miliard dolarů umožní
společnosti Servier vybudovat si pozici na trhu ve Spojených státech amerických a posílit své
portfolio onkologických léčiv v zemích, ve kterých skupina Servier již působí.
Servier přebírá onkologický sektor společnosti Shire včetně dvou obchodovaných léčivých přípravků
ONCASPAR® 1 a ONIVYDE®[2], společně se dvěma přípravky společně vyvíjenými v imuno-onkologické
oblasti.
„Tato akvizice je významným krokem k naplnění ambicí společnosti Servier,“ prohlásil Olivier Laureau,
prezident společnosti Servier. „Znamená spuštění obchodních aktivit společnosti Servier na největším
farmaceutickém trhu na světě - ve Spojených státech - a významně posiluje naše portfolio onkologických
léčiv. Je součástí dvojí strategie společnosti Servier: pomocí inovativních léčiv nadále léčit zvyšující se
počet pacientů na celém světě a stát se přední společnosti na světě v oblasti onkologie.“
Ve Spojených státech bude přípravky společnosti Servier obchodovat nová pobočka Servier
Pharmaceuticals LLC (Boston), která zaměstnává 80 lidí včetně zaměstnanců přecházejících ze
společnosti Shire do společnosti Servier. Ředitelem společnosti Servier Pharmaceuticals bude David K.
Lee, který v minulosti řídil globální licence společnosti Shire v oblasti genetických onemocnění a
onkologie. Tato pobočka bude nadále zodpovědná za obchodování přípravku ONCASPAR® ve
Spojených státech. Cílem společnosti Servier Pharmaceuticals je vybudovat si silnou pozici na trhu ve
Spojených státech na základě stávajícího portfolia společnosti a obohatit portfolio inovativními produkty,
které jsou těsně před uvedením na trh nebo již obchodované, v souladu se strategií společnosti Servier.
Předpokládá se, že mimo území Spojených států amerických přejde do organizační struktury
společnosti Servier přibližně 75 zaměstnanců společnosti Shire. Nadále budou obchodovat přípravky
ONCASPAR® a ONIVYDE® dle lokální legislativy.
Touto akvizicí Servier učinil další krok k dosažení své strategické ambice, tedy stát se globální biofarmaceutickou společností.

1 ONCASPAR® (pegaspargáza). Servier je vlastníkem mezinárodních práv na Oncaspar.
[2] ONIVYDE® (pegylovaný liposomální irinotecan). Servier je vlastníkem mezinárodních práv na Onivyde mimo USA a Taiwanu.

O společnosti Servier
Servier je mezinárodní nezávislá farmaceutická společnost řízená jako nezisková nadace, jejíž centrála sídlí ve
Francii (Suresnes). Servier mezinárodně působí ve 149 zemích, v roce 2017 dosáhl obratu 4,152 miliard euro a
zaměstnává 21700 lidí na celém světě. Skupina Servier je zcela nezávislá a zpětně investuje 25 % obratu (kromě
generik) do výzkumu a vývoje, a na vývoj využívá celý zisk. Korporátní růst je řízen nepřetržitým hledáním inovací
v pěti oblastech, ve kterých Servier dosahuje vynikající kvality: kardiovaskulární, imunitní zánětlivá a
neuropsychiatrická onemocněné, nádorová onemocnění a diabetes, a také v oblasti vysoce kvalitních generických
léčiv. Kromě vývoje léčiv Servier též nabízí eHealth řešení.
Více informací: www.servier.com
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