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Pfizer achiziţionează compania Hospira

Bucureşti, 19 februarie 2015
Pfizer Inc. anunță semnarea unui contract pentru achiziționarea Hospira, cel mai mare
furnizor internaţional de tratamente injectabile şi produse biosimilare. Valoarea totală a
achiziţiei se ridică la 17 miliarde de dolari, Pfizer oferind 90 de dolari în numerar per acţiune.
O alegere complementară puternică, în concordanță cu prioritățile și obiectivele Pfizer
Achiziția Hospira se aliniază cu prioritățile noastre-cheie de valorificare a capitalului într-un
mod care să creeze valoare pentru acționari, consolidând în acelaşi timp poziţia diviziei
Global Established Pharma (GEP) într-o piaţă largă, în continuă schimbare. Hospira
reprezintă o alegere strategică excelentă pentru dezvoltarea diviziei GEP care îşi va
îmbunătăţi perspectivele de creștere a portofoliul de produse generice.
Adăugând portofoliului GEP cele aproximativ 200 de produse generice injectabile sterile ale
Hospira, Pfizer va crea o divizie lider la nivel mondial, care va veni în ajutorul pacienţilor din
întreaga lume. Viziunea Hospira “Promovarea stării de bine prin produse care îmbunătăţesc
starea de sănătate a pacienţilor din întreaga lume” este în linie cu obiectivul nostru “inovăm
pentru a oferi pacienţilor terapii care să le îmbunătăţească starea de sănătate.” În plus,
biosimilarele comercializate de Hospira și cele care se află pe linia de dezvoltare vor creşte
portofoliul Pfizer în acest domeniu și capacitățile de dezvoltare la nivel mondial.
Următorii pași
Tranzacția este supusă unor condiții obișnuite de finalizare, inclusiv aprobările autorităţilor de
reglementare din câteva jurisdicții și aprobarea acționarilor Hospira. Tranzacția este estimată
să se încheie în a doua jumătate a acestui an.
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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
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 ȋn calitate de
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 si
www.pfizer.ro .

Despre Hospira:
Hospira, Inc este principalul furnizor mondial de produse
injectabile și tehnologii de perfuzare și un lider global în
biosimilare. Prin portofoliul său larg, integrat, Hospira are o
pozitie privilegiata de Promovare a Starii de bine™ prin
îmbunătățirea siguranței pacienților și însoțitorilor acestora și ȋn
același timp prin reducerea costurilor de asistență medicală.
Compania are sediul central ȋn Lake Forest, Illinois. Mai multe
informatii la www.Hospira.com.
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