BASIN DUYURUSU

Servier, Agios Pharmaceuticals’ın onkoloji
birimini satın aldı
Bağımsız uluslararası bir ilaç şirketi olan Servier, kanser hastalarına yenilikçi tedaviler
sağlama stratejisi doğrultusunda Agios Pharmaceuticals'ın onkoloji birimini satın aldı.
Şirket, bu satın almayla onkolojideki ürün portföyünü ve ilaç geliştirme hattını
güçlendirecek.
Bağımsız uluslararası bir ilaç şirketi olan Servier, Agios Pharmaceuticals'ın ticari, klinik ve
araştırma aşamasındaki onkoloji portföyünü içeren onkoloji birimini 1,8 milyar dolar peşin
ödeme ve mevzuattan doğacak 200 milyon dolarlık ödeme dahil 2 milyar dolara satın almak
için bir anlaşma yaptı. İşlem, her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Yasal
izinlerin alınmasını takiben, satın almanın 2021 yılının 2. çeyreğinde tamamlanması
bekleniyor.
Servier’in stratejisine uygun olarak, bu satın alma, Grubun onkolojideki ürün portföyünü ve
ilaç geliştirme hattını güçlendirmesini sağlayacak. Onkolojide karşılanmamış önemli tıbbi
ihtiyaçları göz önünde bulundurarak onkolojiyi stratejik önceliklerinden biri haline getiren
Servier, toplam Ar-Ge bütçesinin yüzde 50'sini bu terapötik alana tahsis etmeyi sürdürecek.
Satın alma, Servier’in Grubun 2018’den beri faaliyet gösterdiği ABD’deki varlığını da önemli
ölçüde güçlendirecek.
Servier Başkanı Olivier Laureau konuyla ilgili, “Agios’un onkoloji biriminin satın alınmasıyla,
onkolojide tanınmış bir oyuncu olma hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Bu
sayede karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları olan kanser hastalarına yenilikçi tedaviler sağlama
taahhüdümüzü yerine getirmek için yeni çalışmalar yapacağız. Ayrıca bu satın alma ABD'deki
konumumuzu ve onkolojideki Ar-Ge yeteneklerimizi güçlendireceği için de Servier Group
açısından önem taşıyor” dedi.
Agios İcra Kurulu Başkanı Jackie Fouse ise şunları söyledi: “Onkoloji portföyümüzün
Servier'e satışı, şirketimiz için bir kilometre taşıdır. Onkoloji mirasımızdan ve hematolojik
maligniteleri ve solid tümörleri olan hastalar için geliştirdiğimiz yeni tedavilerden gurur
duyuyoruz. Başarılı, hasta odaklı, global bir ilaç şirketi olan Servier'de onkoloji portföyümüz
için mükemmel bir yuva bulduğumuz için mutluyuz. Servier, onkoloji hasta topluluğuna,

varlıklarımıza ve çalışanlarımıza yatırım yapmaya kendini adamıştır. Bu satışın onkoloji
portföyünün Servier ile büyümesine ve gelişmesine olanak tanıyacağına inanıyorum.”
Servier Hakkında
Servier, kâr amacı gütmeyen bir vakıf tarafından yönetilen, merkezi Fransa’da (Suresnes) bulunan
uluslararası bir ilaç şirketidir. 150 ülkede güçlü bir uluslararası varlık gösteren ve 2019 yılındaki
toplam geliri 4,6 milyar Euro olan Servier’nin tüm dünyada 22.000 çalışanı bulunmaktadır. Tamamen
bağımsız olan Grup, her yıl toplam gelirinin (jenerik ürünler hariç) ortalama %25’ini araştırma ve
geliştirmeye yatırmakta ve tüm kârlarını gelişmesi için kullanmaktadır. Kurumsal büyümedeki itici
güç, Servier’nin beş mükemmellik alanında (kardiyovasküler, immün-enflamatuar ve nörodejeneratif
hastalıklar, kanser ve diyabet) inovasyon için sürdürdüğü arayışın yanı sıra yüksek düzeyde kaliteye
sahip jenerik ilaçlar konusundaki faaliyetleridir. Servier ayrıca, ilaç geliştirmenin yanı sıra eSağlık
çözümleri de sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.servier.com
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