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Pfizer Finalizează Procedura de Achiziţie a Companiei InnoPharma
Bucuresti, 8 octombrie, 2014 – Pfizer Inc. (listată la Bursa din New
York sub simbolul PFE) a anunţat încheierea procedurii de achiziţie
a companiei de dezvoltare farmaceutică InnoPharma, Inc., ca urmare a
primirii aprobării normative din partea tuturor autorităţilor
guvernamentale din Statele Unite (S.U.A.), aprobare impusă prin
contract şi alte clauze de încheiere.
„Avem convingerea că această achiziţie va ajuta compania Pfizer să
dezvolte o linie importantă de produse injectabile sterile, în
domenii precum oncologia şi tulburările sistemului nervos central”,
a declarat John Young, Preşedintele Global Established Pharma (GEP),
Pfizer Global. „Injectabilele sterile reprezintă una din cele câteva
zone de dezvoltare potenţială pentru GEP. Această achiziţie reflectă
opinia noastră constantă potrivit căreia, în acest domeniu de
activitate, există oportunităţi atractive de dezvoltare, atât
externe, cât şi interne.”
# # # # #

Despre Pfizer Inc – “Working Together for a Healthier World”
În compania Pfizer aplicăm cunoştinţele ştiinţifice şi resursele
noastre globale pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi stării de bine a
oamenilor, în fiecare etapă a vieţii. Ne străduim să stabilim
standarde de calitate, siguranţă şi valoare pentru descoperirea,
dezvoltarea şi producerea produselor destinate ingrijirii sănătăţii.
Portofoliul nostru global de produse include medicamente şi
vaccinuri dar şi multe dintre cele mai cunoscute produse pentru
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ingrijirea sănătăţii din lume. În fiecare zi, echipele Pfizer
lucrează pe pieţele dezvoltate şi în curs de dezvoltare pentru a
promova îngrijirea stării de sănătate, tratamentul preventiv şi
curativ al celor mai de temut afecţiuni ale zilelor noastre.
Consecvenţi faţă de responsabilitatea noastră ca şi companie
biofarmaceutică de primă importanţă la nivel mondial, colaborăm cu
medicii, guvernele şi comunităţile locale, pentru a sprijini şi a
extinde accesul la servicii de sănătate sigure şi accesibile în
întreaga lume. De peste 150 de ani, compania Pfizer acţionează
pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor care au încredere în noi. Pentru
a afla mai multe detalii accesaţi www.pfizer.com.

PREVEDERI PFIZER PRIVIND PREZENTAREA INFORMAŢIILOR
Informaţiile conţinute în prezentul comunicat sunt valabile la data de 25 septembrie 2014.
Pfizer nu îşi asumă responsabilitatea de a actualiza declaraţiile anticipative conţinute în
prezentul comunicat, ca urmare a unor informaţii nou-apărute sau a unor evenimente şi
împrejurări ulterioare.
Prezentul comunicat de presă conţine informaţii anticipative cu privire la achiziţia de către
Pfizer a companiei InnoPharma, achiziţie care implică riscuri şi incertitudini considerabile.
Aceste riscuri şi incertitudini includ, printre altele: incertitudini inerente în domeniul
cercetării şi dezvoltării; decizii ale autorităţilor de reglementare cu privire la aprobarea sau nu
– şi dacă da, când anume – a aplicaţiilor pentru produsele InnoPharma, precum şi deciziile cu
privire la etichetare şi la alte chestiuni care ar putea afecta disponibilitatea produselor sau
potenţialul lor comercial; inovaţiile concurenţei.
O descriere detaliată a riscurilor şi incertitudinilor poate fi găsită în Raportul Anual Pfizer din
Formularul 10-k pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2013, precum şi în rapoartele
ulterioare, disponibile pe Formularul 10-Q şi Formularul 8-K.
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