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BAXTER OZNAMUJE ODPRODEJ
DIVIZE KOMERČNÍCH VAKCÍN SPOLEČNOSTI PFIZER
DEERFIELD, Ill., 30. července 2014 – Společnost Baxter International Inc.
(NYSE:BAX) dnes oznámila, že uzavřela konečnou smlouvu o odprodeji dvou
obchodovaných vakcín a příslušných výrobních prostor společnosti Pfizer Inc. za
celkovou cenu 635 milionů dolarů, která může být ještě upravena.
Prodej zahrnuje obchodované vakcíny společnosti Baxter, konkrétně vakcínu
NeisVac-C poskytující ochranu proti meningitidě způsobené meningokokem skupiny
C (MenC) a FSME-IMMUN poskytující ochranu proti klíšťové encefalitidě (TBE), což
je infekce mozku přenášená klíšťaty infikovanými virem TBE. Obě vakcíny jsou v
současné době dostupné mimo Spojené státy a to především na mnoha evropských
trzích. Baxter nadále zvažuje strategické možnosti ohledně programů výzkumu a
vývoje zaměřených na chřipku a lymskou boreliózu, včetně případného partnerství
nebo jejich odprodeje.
„Tento počin odráží naši strategickou snahu o optimalizaci portfolia a
zaměření se na určité terapeutické oblasti v době, kdy se sekce Baxter BioScience
stává samostatnou, nezávislou globální biofarmaceutickou společností. Postupně
přesměrováváme zdroje a investice do našeho širokého produktového portfolia v
klíčových oblastech, ve kterých máme odborné zkušenosti – hematologii a imunologii
– a do technologických platforem, jako je genová terapie a biotechnologické
přípravky (tzv. biosimilars),“ prohlásil Ludwig Hantson, Ph.D., ředitel společnosti
Baxter BioScience. „Jsme přesvědčeni, že společnost Pfizer, která celosvětově
zaujímá vedoucí pozici v oblasti očkovacích látek, bude nadále pokračovat v
investicích na podporu a zlepšování dostupnosti těchto důležitých očkovacích látek.“
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Vzhledem k nutnosti schválení kontrolními úřady a splnění dalších obvyklých
podmínek obě společnosti očekávají, že k dokončení transakce dojde do konce roku
2014. Baxter v roce 2014 předpokládá celkový výnos z vakcín ve výši asi 300 milionů
dolarů a upravený výnos na akcii přibližně 0,25 dolarů, a dále přibližně 50 miliónů
dolarů ve formě jednorázových splátek za dokončené části vládní zakázky na vývoj
vakcín proti chřipce. Baxter očekává, že transakce způsobí mírný pokles upraveného
výnosu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 a v roce 2015 pokles výnosu asi o 0,15 dolaru
na akcii.
O společnosti Baxter BioScience
Baxter BioScience, jedna z největších biotechnologických organizací na světě,
je předním dodavatelem léčivých přípravků, které zachraňují, udržují a zlepšují životy
lidí s vzácnými onemocněními, chronickými onemocněními či omezenými možnostmi
léčby. Díky rozvinuté technické i výrobní základně společnost Baxter BioScience
nabízí širokou škálu produktů založenou na inovacích v oblasti poruch krvácivosti a
imunologie, a nadále rozšiřuje své působení na nové příležitosti ve specializovaných
oblastech onkologie a oblasti biotechnologických přípravků, tzv. biosimilars.
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O společnosti Baxter International Inc.
Baxter International Inc. prostřednictvím svých dceřiných společností vyvíjí,
vyrábí a prodává produkty, které zachraňují a prodlužují životy lidí trpících hemofilií,
poruchami imunity, rakovinou, infekčními onemocněními, onemocněními ledvin,
úrazy a dalšími chronickými i akutními zdravotními problémy. Baxter, jakožto
globální, různorodá farmaceutická společnost, využívá jedinečnou kombinaci
odborných znalostí v oblasti zdravotnických prostředků, léčiv a biotechnologií k vývoji
produktů, které zlepšují péči o pacienty na celém světě.
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se odprodeje divize vakcín
společnosti Baxter, včetně informací o uzavření transakce a jejím finančním dopadu na
společnost. Tato prohlášení jsou založena na předpokladech o mnoha důležitých faktorech,
včetně následujících, které by mohly způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně lišit od
výsledků uvedených v těchto výhledových prohlášeních: nezískání potřebných povolení a
souhlasů nebo nesplnění jiných podmínek nutných k uzavření transakce; podstatné nežádoucí
změny v obchodu s vakcínami; zásahy kontrolních úřadů nebo jiných orgánů veřejné moci;
změny v právních a správních předpisech; problémy s kvalitou produktů nebo bezpečností
pacientů a další rizika zjištěná v posledním formuláři 10-K podaném společností Baxter a
dalších formulářích SEC, které jsou všechny k dispozici na internetových stránkách
společnosti Baxter. Baxter se nezavazuje k aktualizaci svých výhledových prohlášení.
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