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Evenimentul important de raportat: 
 
         Zentiva SA informeaza ca, in cursul zilei de 17.04.2018, Sanofi a facut publica, o informare cu 
privire la negocierile pentru achiziționarea diviziei europeane Sanofi de medicamente generice,  
avand urmatorul continut:  
 

“Advent International a intrat în negocieri exclusive pentru 
achiziționarea Zentiva, divizia europeană Sanofi de medicamente 
generice  

∗ Advent va investi în Zentiva pentru a crea un nou lider independent pe piața 
medicamentelor generice din Europa. 

∗ Separarea diviziei europene de medicamente generice, un business secundar, face 
parte din strategia Sanofi de a simplifica și remodela organizația.  

∗ Se preconizează că tranzacția va fi finalizată până la sfârșitul anului, după 
efectuarea unor consultări cu reprezentanții angajaților Sanofi și sub rezerva 
îndeplinirii unor condiții specifice de finalizare.  
 

17 aprilie 2018 - Advent International („Advent”) și Sanofi au intrat în negocieri exclusive în baza 
cărora Advent ar achiziționa Zentiva, divizia europeană Sanofi de medicamente generice, pentru 1,9 
miliarde euro.1 Oferta Advent este fermă, are caracter obligatoriu și este finanțată integral. 
 
Advent este un investitor global, cu o experiență de peste 25 ani în sectorul medical. Are un 
istoric impresionant în procesele de separare corporativă și va lucra în colaborare cu Sanofi 
pentru a înființa o nouă operațiune independentă. Advent va sprijini echipa de management 

                                                
1 1,919 million euros Entreprise Value. 
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Zentiva pentru a investi în operațiunile companiei, unitățile sale de producție și portofoliul aflat 
în cercetare și dezvoltare (portofoliul R&D). 
 

„Zentiva este o divizie robustă, cu o echipă foarte talentată, care și-a demonstrat potențialul de 
creștere. În urma unei revizuiri cuprinzătoare a opțiunilor strategice pentru divizia noastră europeană 
de medicamente generice, am hotărât că transferarea operațiunilor către Advent este cea mai bună 
opțiune pentru a-i asigura succesul pe termen lung”, a declarat Olivier Brandicourt, Chief Executive 
Officer Sanofi. 
                                                    

„Pentru noi, sectorul medicamentelor generice este unul atractiv, întrucât acesta le permite mai 
multor oameni să aibă acces la tratamente de calitate, la costuri reduse. Considerăm că Zentiva 
este o platformă foarte bună, cu oameni talentați, în care putem investi pentru a construi un nou 
lider independent pe piața europeană a medicamentelor generice”, au declarat Tom Allen, 
Managing Director și co-director al echipei europene de sănătate Advent International, și Cédric 
Chateau, Managing Director și director al Advent International în Franța. 
 
Se preconizează că tranzacția va fi finalizată până la sfârșitul anului 2018, sub rezerva definitivării 
unor acorduri finale, a proceselor sociale corespunzătoare și în urma aprobării din partea autorităților 
de reglementare relevante. Acest proces se va desfășura respectând pe deplin dialogul social cu 
reprezentanții angajaților Sanofi.  

 

Despre Zentiva 
Zentiva este o companie farmaceutică dinamică, oferind la nivel european un portofoliu vast de medicamente 
generice care acoperă numeroase arii terapeutice. Având sediul central la Praga, Zentiva ajunge la peste 40 
milioane de pacienți din 25 țări europene, desfășurându-și activitatea pe o piață de anvergură cu perspective 
atractive de creștere pe termen scurt și mediu. Zentiva se remarcă datorită experienței și agilității de a 
personaliza soluții centrate pe client în cadrul celor trei arhetipuri de pe piața europeană a genericelor 
(farmacie, medic și achiziție publică/angrosist). Lanțul integrat de valori al societății Zentiva și amprenta sa 
comercială paneuropeană fac din aceasta unul dintre cei mai mari jucători de pe piața medicamentelor 
generice din Europa. Respectând cele mai înalte standarde de calitate și siguranță, unitățile de producție ale 
Zentiva din Praga și București colaborează cu diverși parteneri pentru a produce și distribui anual peste 350 
milioane de cutii de medicamente. 
 
Despre Advent International 
Înființat în 1984, Advent International este unul dintre cei mai mari și experimentați investitori cu capital privat 
la nivel global. A investit în peste 330 de tranzacții cu capital privat din 40 țări, iar la 31 decembrie 2017 
gestiona active în valoare de 35 miliarde euro. Având sedii pe patru continente, Advent a construit o echipă 
integrată la nivel global formată din peste 190 profesioniști din domeniul investițiilor din America de Nord, 
Europa, America Latină și Asia. Advent se concentrează asupra investițiilor în cinci sectoare principale, 
dintre care amintim: servicii financiare și de afaceri, sănătate, industrie, vânzări retail, bunuri de consum și 
pentru timp liber, tehnologie, media și telecomunicații. După mai bine de 30 ani dedicați investițiilor 
internaționale, Advent rămâne dedicat parteneriatelor cu echipele de management pentru a asigura 
creșterea susținută a cifrei de afaceri și a veniturilor societăților din portofoliul său. 
Pentru mai multe informații, vizitați www.adventinternational.com  
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Despre Sanofi 
Misiunea Sanofi este să fie alături de persoanele care se confruntă cu probleme de sănătate. Suntem o 
companie biofarmaceutică globală dedicată sănătății umane. Prevenim afecțiuni cu ajutorul vaccinurilor și 
punem la dispoziție tratamente inovatoare. Suntem alături de cei care suferă de boli rare, dar și lângă 
milioanele de oameni care au o boală cronică. 
 
Cu ajutorul a peste 100.000 de angajați în 100 de țări, Sanofi transformă inovația științifică în soluții pentru 
sănătate pretutindeni în lume. 
 
Sanofi, Empowering Life 

“ 
 
Facem precizarea ca aceasta informare reprezinta o traducere in limba romana a comunicarii in 
limba engleza postata pe site-ul Sanofi, sectiunea Investitori, la adresa: 
http://mediaroom.sanofi.com/advent-international-enters-into-exclusive-negotiations-to-acquire-zentiva-

sanofis-european-generics-business-n/ 

 
 
   

      ZENTIVA SA 
 

 Simona Cocos 


