DOKONČENIE AKVIZÍCIE SPOLOČNOSTI TEVA SO SPOLOČNOSŤOU ACTAVIS GENERICS
Akvizícia posilňuje stratégiu spoločnosti Teva, otvára nové možnosti spoločnosti v oblasti generík
a specialty produktov a denne pomáha slúžiť 250 miliónom ľudí
Jeruzalem, 02. augusta 2016 – Teva Pharmaceutical Industries Ltd., (NYSE a TASE: TEVA) a Allergan
plc (NYSE: AGN) dnes oznámili, že spoločnosť Teva dokončila akvizíciu Allerganu, generickej obchodnej
časti spoločnosti („Actavis Generics”).
„Táto strategická akvizícia spája dve popredné obchodné spoločnosti s generikami, ktoré sa vzájomne
dopĺňajú vďaka svojim silným stránkam, výskumným a vývojovým schopnostiam, produktovému portfóliu,
zemepisnému rozloženiu, výrobnej sieti a kultúram. Výsledkom tohto úsilia je silnejšia,
konkurencieschopnejšia Teva, vo výhodnej pozícii uspieť v meniacom sa globálnom prostredí trhu,
reagovať na atraktívne príležitosti generického trhu v Spojených štátoch, ale aj na celom svete tak, aby
mohla ponúknuť vysoko kvalitné liečivá za najlepšie konkurencieschopné ceny a otvoriť tak nové hodnoty
pre pacientov, zdravotnícke systémy a investorov po celom svete.
„Akvizícia Actavis Generics prichádza v dobe, keď je Teva silnejšia ako kedykoľvek predtým –
v generickom ale aj specialty biznise,“ hovorí Erez Vigodman, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti
Teva. „Tvoríme novú Tevu s pevnými základmi, zodpovedajúcim posilneným finančným profilom, viac
diverzifikovanými zdrojmi príjmu a ziskovosťou hnanou silným motorom produktového vývoja v oblastiach
generík a specialty. To je platforma, od ktorej očakávame, že bude generovať viacročný vonkajší a
vnútorný rast rovnako ako bude zodpovedajúcim zdrojom cash-flow.“
Pán Vigodman ďalej pokračuje, „Sme presvedčení, že tieto plánované synergie a nárast vyplývajúci
z tejto akvizície, dokážeme zrealizovať pre našich akcionárov, a to pri rýchlej integrácií Actavis Generics
do spoločnosti Teva. Navyše vzhľadom na posilnenie nášho finančného profilu, ktoré po tejto transakcii
nastalo, získame ešte lepšiu pozíciu zužitkovať náš inovatívny výskum v oblasti generík a specialty tak,
aby sme podporili náš rast v top oblastiach a zároveň rozšírili naše produktové portfólio naprieč odvetvím.
Silné cash - flow spojenej spoločnosti nám umožní rýchlu expanziu a umožní nám alokovať ďalší kapitál
tak, aby sme posilnili specialty portfólio a súčasne tak aj naše pravidelné prínosy pre akcionárov.“
Vďaka akvizícii má teraz spoločnosť Teva viac ako 338 registrovaných produktov, ktoré čakajú na
schválenie od FDA a zastáva vedúcu pozíciu „prvého prihlasujúceho sa“ s približne 115 ANDA
(Skrátených žiadostí o registráciu nového lieku) v stave pred schválením v USA. Teva v Európe bude po
všetkých odpredajoch pripravená na viac ako 5000 uvedení liečiv na trh, vrátane rastúcich trhov v Ázii,
Afrike, Latinskej Amerike, Strednom Východe, Rusku a CIS – kde sa nachádza viac ako 600 žiadostí
čakajúcich na vybavenie. V roku 2017 Teva plánuje celosvetovo uviesť na trh celkom 1 500 generík.
Vďaka generickým liekom pomohla Teva v minulej dekáde ušetriť približne 215 miliárd dolárov, a to len v
rámci amerického zdravotníckeho systému - toto číslo bude naďalej rásť a bude ďalším z prínosov tohto
spojenia.
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Zvýšený Globálny obchodný dosah (Global Commercial Reach)
Akvizícia Actavis Generics spoločnosťou Teva zlepšuje medzinárodné obchodné príležitosti a výrazne
zvyšuje globálny rozsah jej predaja a platforiem výskumu a vývoja. Sprístupnením najväčšej svetovej
lekárničky s viac než 1 800 liekmi a 16 000 ďalšími produktmi bude Teva obchodne pôsobiť na 80 trhoch,
pričom na viac než 40 trhoch obsadí prvé tri miesta v rámci top spoločností.
Finančný pohľad
Spoločnosť Teva očakáva, že dosiahne nákladové synergie a daňové úspory vo výške cca. 1,4 mld. USD
ročne, a to do konca roka 2019 pomocou eliminácie duplicít a neefektívnych operácií vo svetovom
meradle a uplatnením ekonomického pohľadu.
Allergan plc získal 33,43 mld. USD v hotovosti a približne 100 miliónov akcií spoločnosti Teva.
Silný prepojený svetový tím a zamestnanci s bohatými skúsenosťami z tejto oblasti
Obe spoločnosti zdieľajú úzke kultúrne a strategické zosúladenie a Teva sa zameriava na využitie tak
schopností ako aj vlôh oboch spoločností jednotne. Prepojený a rozšírený tím vrcholového manažmentu
spoločnosti je zložený z predstaviteľov spoločnosti Teva a aj Actavis Generics. Je štruktúrovaný tak, aby
využil silné stránky oboch spoločností a zabezpečil, aby nová spoločnosť ťažila zo svojej novej globálnej
obchodnej stopy a neustávajúceho rastu spoločnosti Teva ako svetového lídra v oblasti generík. S touto
štruktúrou zostavenou už od začiatku Dňa Jedna sa spoločnosť okamžite zamerala na maximalizovanie
svojho rastu v rámci všetkých jej globálnych pobočiek.
„Táto akvizícia bude mať priamy dosah na lokálne trhy,“ hovorí Juan Carlos Conde, generálny manažér
TEVA Pharmaceuticals Slovakia.
„Spoločnosť Teva, ako piaty najväčší poskytovateľ liekov na Slovensku, so širokým rozsahom zamerania
od generík až po specialty produkty a voľnopredajné lieky, bude naďalej zastávať kľúčovú úlohu v oblasti
generík. Integrácia spoločností rovnako vytvorí nové možnosti dosahovania budúceho rastu v tejto
oblasti, ako aj v oblasti voľnopredajných liekov. Okrem iného, táto akvizícia tiež posilní naše už tak silné
odhodlanie slúžiť sektoru zdravotnej starostlivosti a všetkým pacientom v SR.“
Operačná integrácia a pripravenosť
Od oznámenia akvizičnej dohody v júli 2015, integračné tímy zo spoločnosti Teva a Actavis Generics
usilovne pracovali na integračnom pláne týchto dvoch spoločností s cieľom zabezpečiť plnú funkčnosť
spojenej spoločnosti okamžite po uzatvorení transakcie. Výsledkom týchto prác je, že Teva môže začať
s okamžitou platnosťou využívať výhody, ktoré akvizícia Actavis Generics priniesla.
„Spoločnosť Teva má bohatú minulosť v oblasti integrácií, a to ako po celom svete, tak i na slovenskom
trhu, napríklad integráciu spoločnosti ratiopharm alebo spoločnosti Ivax. Vieme, čo všetko integrácia
prináša i ako vybudovať úspešný a fungujúci obchodný model s pomocou nového tímového ducha, vďaka
ktorému budeme schopní priniesť našim akcionárom hodnoty navyše,“ dodáva Juan Carlos Conde.
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O spoločnosti Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE a TASE: TEVA) je popredná svetová farmaceutická
spoločnosť, ktorá poskytuje vysoko kvalitné, na pacienta orientované zdravotnícke riešenia, ktoré
využívajú milióny pacientov denne. Teva má sídlo v Izraeli a je najväčším svetovým výrobcom
generických liekov. Využíva svoje portfólio s viac ako 1000 molekulami pre výrobu širokej škály
generických liekov v takmer každej terapeutickej oblasti. Pokiaľ ide o oblasť specialty, Teva zastáva
pozíciu popredného svetového lídra v oblasti inovatívnej liečby, porúch centrálneho nervového systému,
vrátane bolesti, a rovnako disponuje silným portfóliom respiračných produktov. Teva integruje možnosti
generík a specialty vo svojom globálnom oddelení výskumu a vývoja, kde sa tvoria nové možnosti
riešenia nesplnených potrieb pacientov tým, že sa kombinujú vývojové možnosti nových liekov so
zariadeniami, službami a technológiami. Čisté výnosy spoločnosti Teva v roku 2015 predstavovali 19,7
mld. USD. Pre viac informácií navštívte www.tevapharm.com.
Vyhlásenie „Bezpečného prístavu“ spoločnosti Teva na základe zákona USA z roku 1995 o vedení
sporov pri obchodovaní s cennými papiermi:
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných plánoch a
očakávaniach vedenia spoločnosti a ktoré zahŕňajú celý rad známych i neznámych rizík a neistôt, ktoré
by mohli spôsobiť, že sa naše budúce výsledky, výkony alebo úspechy budú podstatne líšiť od výsledkov,
výkonov alebo úspechov vyjadrených alebo implicitne vyplývajúcich z takýchto výhľadových vyhlásení.
Dôležité faktory, ktoré by mohli spôsobiť alebo prispieť k takýmto rozdielom, zahŕňajú riziká týkajúce sa:
-

našej schopnosti vyvíjať a uvádzať na trh ďalšie farmaceutické výrobky,
konkurencie vzťahujúcej sa na naše specialty produkty, najmä Copaxone® (ktorý čelí konkurencii
zo strany orálne podávaných alternatív a generických verzií),
našej schopnosti dovŕšiť akvizíciu spoločnosti Allergan plc, celosvetového farmaceutického
výrobcu generík („Actavis Generics”) a realizovať očakávané prínosy takejto akvizície
(a načasovanie realizácie takýchto prínosov),
skutočnosti, že po dovŕšení akvizície Actavis Generics, budeme závislí v oveľa väčšej miere ako
predtým od nášho farmaceutického sektoru generík,
možných obmedzení našej schopnosti zapojiť sa do ďalších obchodných operácií alebo vzniku
dodatočného zadlžovania v dôsledku značného rozsahu dlhu, ktorý nám vznikne kvôli
financovaniu akvizície Actavis Generics,
skutočnosti, že do určitého času po dovŕšení akvizície Actavis Generics budeme disponovať
značne nižšou hotovosťou ako predtým, čo by mohlo negatívne ovplyvniť našu schopnosť rastu,
možnosti vzniku pokút, poplatkov a iných sankcií v spojitosti s materiálom a iných nepriaznivých
následkov vyplývajúcich z prebiehajúceho FCPA vyšetrovania a súvisiacich záležitostí,
našej schopnosti dosiahnuť očakávané výsledky z investícií do začínajúcich specialty a iných
produktov,
našej schopnosti identifikovať a úspešne sa uchádzať o príhodné akvizičné a licenčné možnosti,
alebo dovŕšiť a integrovať akvizície,
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-

miery, do akej problémy kontroly výroby a kvality dokážu poškodiť našu povesť kvalitného
výrobcu a náklady spojené s touto nápravou,
zvýšenej vládnej americkej aj európskej kontroly našich dohôd o patentových urovnaniach,
nášho vystavenia sa kolísaniu menových kurzov a reštrikcií, ako aj úverových rizík,
účinnosti našich patentov, dohôd o dôvernosti a ďalších opatrení na ochranu práv duševného
vlastníctva našich specialty produktov,
účinkov reforiem v oblasti regulácií zdravotníckej starostlivosti a cenotvorby vo farmaceutickom
sektore, úhrad a krytia,
konkurencie týkajúcej sa našich generických produktov, tak vo vzťahu s inými farmaceutickými
spoločnosťami ako aj v dôsledku zvyšovania vládnych tlakov na cenotvorbu,
vládnych vyšetrovaní predajných a marketingových praktík, a to najmä pokiaľ ide o naše specialty
produkty,
nežiaducich účinkov politickej alebo ekonomickej nestability, veľkého nepriateľstva alebo
teroristických útokov voči našim významným celosvetovým prevádzkam,
prerušení nášho dodávateľského reťazca či problémov s interným alebo informačným systémom
tretích strán, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú naše komplexné výrobné procesy,
významných narušení našich informačno-technologických systémov alebo vniknutí do našej
bezpečnostnej databanky,
konkurencie voči našim specialtyfarmaceutickým podnikom od spoločností, ktoré disponujú
väčšími zdrojmi a kapacitami,
dopadu pokračujúcej konsolidácie našich distribútorov a zákazníkov;
zníženia príležitostí na získanie exkluzívneho postavenia na americkom trhu vo vzťahu s
významnými novými generickými liekmi,
potenciálneho záväzku predávať generiká na amerických, európskych a ďalších trhoch pred
konečným uznesením nerozhodnutých patentových sporov,
nášho možného vystavenia sa nárokom na produktovú zodpovednosť, ktoré nie sú kryté
poistením,
akéhokoľvek zlyhania najímať a udržiavať si kľúčových zamestnancov, alebo získať ďalšie
výkonné a manažérske talenty,
prípadných nedostatkov v súlade s komplexným vykazovaním Medicare a Medicaid a platobnými
záväzkami,
významných prípadných znížení hodnoty súvisiacich s nehmotným majetkom, goodwillom a
nehnuteľnosťami, strojmi a zariadeniami,
dôsledkov zvýšeného pákového efektu a našej na to naviazanej závislosti od prístupu na
kapitálové trhy,
potenciálnych významných zvýšení daňových záväzkov,
vplyvu ukončenia alebo uplynutia vládnych programov alebo daňových výhod alebo zmeny v
našom podnikaní na naše celkové efektívne daňové sadzby,
zmien v patentových zákonoch, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť našu schopnosť vyrábať naše
produkty čo najefektívnejším spôsobom,
rizík pre životné prostredie, a
ďalších faktorov, ktoré sú spomenuté v našej Výročnej správe vo formulári 20-F za rok ukončený
31. decembra 2015 a v našich ďalších podaniach určených pre Americkú komisiu pre cenné
papiere a burzu (ďalej len „SEC").
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Výhľadové vyhlásenia sa vzťahujú len k dátumu, ku ktorému sú vydané a nepreberáme žiadnu povinnosť
aktualizovať alebo revidovať tieto výhľadové vyhlásenia alebo iné informácie, či už v dôsledku nových
informácií, budúcich udalostí ani iných dôvodov.
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