Vyrábame lieky, ktoré pomáhajú ľuďom
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Preberáme zodpovednosť za budúcnosť
Sme ľudia, pacienti, rodičia, opatrovatelia, výskumníci a učitelia. Spolu sme Sanofi,
zdravotnícka organizácia, ktorá sa venuje zlepšovaniu života ľudí na celom svete.
Naše tímy pracujú s vášňou a záväzkom pochopiť a riešiť zdravotné potreby
každého človeka. Transformujeme vedecké inovácie na medicínsku pomoc,
prijímame výzvy a overujeme prijaté riešenia. Máme odvahu
bojovať za rovnaké príležitosti a vystupovať proti diskriminácii. Veríme, že lepší
zdravotný stav sa začína vzdelávaním.
V Sanofi vyjadrujeme tento cieľ dvomi slovami:
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Spoločne zdolávame zdravotné výzvy

Darrin, skleróza multiplex

Darcus a Vernee, vysoká hladina cholesterolu

Gustavo, Pompeho choroba

Michelle, Gaucherova choroba

James, rakovina prostaty

Irène, diabetes

Antoine, očkovanie proti chrípke

Mizutani, bolesť

V Brazílii, očkovanie proti horúčke Dengue
MY SME SANOFI
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Naše tímy pracujú na celom svete
34,463 miliárd € OBRAT
Podľa geografických území

Naša prítomnosť
Pôsobíme vo viac ako
170 krajinách sveta

Spojené štáty americké

Naše tímy

11,540 miliárd €

Rozvojové trhy(1)

viac než 100 000
Hlavné
finančné
ukazovatele
v roku 2018

zamestnancov

145
národností

100

10,112 miliárd €

Európa(2)
9,434 miliárd €

Zvyšok sveta(3)
3,377 miliárd €

6,819 miliárd € ČISTÝ ZISK(4)

krajín

(1) Svet okrem USA, Kanady, západnej a východnej Európy (okrem Eurázie), Japonska, Južnej Kórey, Austrálie, Nového Zélandu
a Portorika.
(2) Západná Európa + východná Európa (okrem Eurázie: Rusko, Ukrajina, Gruzínsko, Bielorusko, Arménsko a Turecko).
(3) Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Austrália, Nový Zéland, Portoriko.
(4) Čistý zisk je finančným ukazovateľom nepatriacim do GAAP (definícia je uvedená v prílohe č. 10 k tlačovej správe zo 7. februára
2019).
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Našich 5 globálnych obchodných jednotiek

Vakcíny
Sanofi Pasteur
•

Chrípka

•

Vakcíny pre deti

•

Meningitída

•

Vakcíny pre
dospelých

•

Cestovateľské
vakcíny

Zdravotná
starostlivosť
o spotrebiteľa
„CHC“
•

Kašeľ a
prechladnutie,
alergie

•

Bolesť

•

Tráviaci trakt

•

Nutričné zdravie

Základná
zdravotná
starostlivosť
„Primary Care“
• Diabetes
a kardiovaskulárne
choroby
• Etablované
prípravky
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Odborná
starostlivosť
Sanofi Genzyme
•

Imunológia

•

Skleróza multiplex

•

Zriedkavé
ochorenia

•

Onkológia

•

Zriedkavé
ochorenia krvi

Čína
a rozvojové
trhy
• Etablované prípravky
• Diabetes a
kardiovaskulárne
choroby
• Odborná starostlivosť
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Naše výskumné a vývojové tímy
posúvajú hranice...
„Pre mňa sa to všetko začína a končí pacientom. Možnosť podať
skutočne transformačné nové liečivá pacientom je to, prečo každé
ráno vstávam.“
John Reed, Executive Vice President,
Global Head of Research & Development

•

Ponúkame riešenia šité na mieru pacientom.

•

Skrátili sme náš vývojový cyklus
s priemernou dobou klinického cyklu cca 5 rokov.

•

Viac než dve tretiny molekúl vo vývoji sú biologická
liečba.
15 000

ĽUDÍ
ZAPOJENÝCH DO VÝSKUMU A

6 mld. € ročne

81 projektov(3)

INVESTOVANÝCH
DO VÝSKUMU A VÝVOJA

VO VÝVOJOVOM
PROCESE

VÝVOJA(1)

(DO 2021)(2)
(1) Tlačivo 20-F 2018
(2) Tlačová správa zo 7. februára 2018
(3) Súčasťou sú 3 produkty fázy 1, pre ktoré má Sanofi predkupné práva, ale tieto práva zatiaľ neboli využité
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... tvoríme budúcnosť: naše partnerstvá v oblasti
zriedkavých ochorení krvi

2 vlajkové produkty
na hemofíliu
Hemofília
AaB

Nádejný výskum
v oblasti zriedkavých
ochorení krvi

MY SME SANOFI

Platforma nanoprotilátok
aplikovaná v:
•

Hematológii

•

Pri zápaloch

•

Imunoonkológii

•

Ochoreniach dýchacích
ciest
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Výroba je kľúčom nášho podnikania...
„Každý deň sme odhodlaní vyrábať vysokokvalitné lieky, poskytovať
medicínske riešenia a dodávať ich načas s cieľom podporiť milióny
ľudí na celom svete. To, čo nás poháňa, sú inovácie a dosahovanie
najvyšších štandardov.“
Philippe Luscan, Executive Vice President,
Global Industrial Affairs

Vyrábame:
Biologické látky
Tabletky/chemické prípravky
Dávkovacie zariadenia

38 000
PRACOVNÍKOV VO

VÝROBE(1)

75
VÝROBNÝCH

ZÁVODOV(1)

1 mld. € ročne
INVESTOVANÁ
DO VÝROBNÝCH ZARIADENÍ
(1) Tlačivo 20-F 2018
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… inovatívne riešenia
a digitálne technológie sú kľúčom
na dosahovanie účinnejších výsledkov
„Pracujeme so startupmi, aby sme zavádzali absolútne odlišné
prístupy, ktoré sú vo farmaceutickom priemysle netradičné.“
Ameet Nathwani, Chief Digital Officer,
Chief Medical Officer and Executive Vice President Medical

•

Urýchlenie výskumu

•

Lepšie zvládanie ochorenia diabetes mellitus

•

Lepšia interakcia s pacientmi, lekármi a platcami

•

Digitalizácia priemyselných nástrojov

MY SME SANOFI
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Zlepšujeme prístup k zdravotnej
starostlivosti pre tých, ktorí to potrebujú
Program „Moje deti“ vznikol v roku 2005 ako reakcia na otázku „Kde
môžeme byť užitoční a kde existujú potreby zdravotníctva, na ktoré
reaguje len pár ľudí?“, hovorí Dr. Anne Gagnepain-Lacheteau, riaditeľka
nadácie Sanofi Espoir. Jednou z odpovedí bola rakovina u detí
v nízkopríjmových a stredne príjmových krajinách.

POSKYTOVANIE
INOVATÍVNYCH
LIEKOV A VAKCÍN

POSILŇOVANIE
SYSTÉMOV PRIMÁRNEJ
STAROSTLIVOSTI

VÝVOJ NOVÝCH
PODNIKATEĽSKÝCH
MODELOV A MODELOV
CENOVEJ DOSTUPNOSTI

Prispievame k zvládaniu,
eradikácii a eliminácii
niektorých infekčných
chorôb, ako je napr.
detská obrna a spavá
choroba

Predstavujeme programy
na zníženie záťaže
spojenej s neprenosnými
chorobami, ako je napr.
Iniciatíva za zrýchlený
prístup

Poskytujeme udržateľné
riešenia pre nenaplnené
lekárske potreby
v nízkopríjmových
a stredne príjmových
krajinách
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Napĺňame zdravotnícke potreby ľudí
Bojujeme
s bolesťou

Bolesť je jedným z najbežnejších
symptómov a hlavnou príčinou,
prečo ľudia vyhľadávajú lekársku
pomoc.
o Našimi riešeniami, a to od
voľnopredajných liekov
po injekčne podávané lieky, sa
snažíme pomôcť pri
úľave od bolesti u detí
a dospelých.

Zvládame
diabetes

Očkujeme
proti detskej obrne

Približne 400 miliónov dospelých ľudí
po celom svete trpí ochorením
diabetes mellitus.

Sme súčasťou Svetovej iniciatívy
na boj proti detskej obrne a to od jej
vzniku v roku 1988.

o Viac než 50 % týchto ľudí berie raz
za deň inzulín. Zabezpečujeme
ľuďom liečbu inzulínom už takmer
celé storočie.

o Zabezpečili sme viac než 6 miliárd
dávok vakcín, aby bolo možné splniť
finálnu etapu programu. V
súčasnosti poklesol počet prípadov
celosvetovo o viac než 99 %, čo
znamená, že by sme mohli čoskoro
žiť vo svete bez detskej obrny.
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Aké riešenia prinášame?
Vakcinácia
proti chrípke

Chrípka je vysoko nákazlivé
ochorenie, ktoré si každý rok
celosvetovo vyžiada 250 000 až pol
milióna obetí.
o V roku 2018 sme vyrobili
približne 200 miliónov dávok
vakcín proti chrípke, pričom sa
snažíme o rozširovanie ochrany
proti chrípke.

Prevencia
malárie

V dôsledku malárie zomrie jedno
dieťa každé dve minúty. Proti tejto
najsmrteľnejšej parazitickej chorobe
bojujeme prevenciou a cenovo
dostupnými liečebnými postupmi.
o Vďaka verejno-súkromným
partnerstvám bolo v Afrike za
posledných 10 rokov
distribuovaných viac než 400
miliónov liekov, a to prevažne
deťom.
MY SME SANOFI

Inovácie v oblasti
zriedkavých ochorení

Na svete existuje viac než 7 000
zriedkavých ochorení, pričom 30 %
postihnutých detí zomiera pred
dosiahnutím piateho roku života.
o Hľadáme riešenia týchto zriedkavých
ochorení, a to vrátane enzýmovej
substitučnej liečby v prípade
Gaucherovej choroby, ktorá má dopad
celosvetovo na menej než 10 000
diagnostikovaných pacientov.
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Executive Vice President,
Strategy & Business Development

Chief Digital Officer, Chief
Medical Officer and Executive
Vice President Medical

Bill Sibold
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Dieter Weinand

Executive Vice President,
Sanofi Genzyme

Executive Vice President,
External Affairs

Executive Vice President,
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Odporúčania
Táto prezentácia je
k dispozícii pre všetkých pracovníkov
spoločnosti Sanofi.
Môže sa používať interne alebo
externe na účely prezentácie
spoločnosti podľa potreby buď vcelku,
alebo sčasti.
Informácie sú prebraté
z formulára 20-F 2018, výročných
výsledkov 2018 a tlačových správ.
Ďalšie informácie:
www.sanofi.sk
sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Výhľadové vyhlásenia
Tento dokument obsahuje výhľadové vyhlásenia, ako sú definované v Zákone o reforme súdnych sporov týkajúcich sa súkromných
cenných papierov z roku 1995, v znení neskorších zmien a doplnení. Výhľadové vyhlásenia sú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými
skutočnosťami. Medzi tieto vyhlásenia patria prognózy a odhady, ako aj ich východiskové predpoklady, stanoviská týkajúce sa
plánov, cieľov, zámerov a očakávaní s ohľadom na budúce finančné výsledky, udalosti, operácie, služby a vývoj a potenciál
produktov, ako aj stanoviská týkajúce sa budúcej výkonnosti. Výhľadové vyhlásenia sa vo všeobecnosti dajú identifikovať podľa
slov typu „očakáva sa“, „predpokladá sa“, „myslíme si“, „máme v úmysle“, „odhaduje sa“, „máme v pláne“ a podobných výrazov.
Vedenie spoločnosti Sanofi je síce názoru, že očakávania zohľadnené v takýchto výhľadových vyhláseniach sú odôvodnené,
investori by však mali mať na pamäti, že výhľadové informácie a vyhlásenia podliehajú rozličným rizikám a neistotám, pričom
mnohé z nich sa dajú ťažko predvídať, vo všeobecnosti sú mimo kontroly spoločnosti Sanofi a môžu spôsobiť, že skutočné výsledky
a vývoj sa budú vo svojej podstate líšiť od tých uvedených, predpokladaných alebo projektovaných vo výhľadových informáciách
a vyhláseniach. K týmto rizikám a neistotám okrem iného patria riziká spojené s výskumom a vývojom, budúcimi klinickými údajmi
a analýzami vrátane post marketingu, rozhodnutia dozorných úradov, ako FDA alebo EMA, o tom, či a kedy sa má schváliť
akýkoľvek liek, zariadenie, resp. biologická aplikácia, ktoré môžu byť zapísané ako produktoví kandidáti, ako aj ich rozhodnutia
týkajúce sa označovania a ďalších záležitostí, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť, resp. komerčný potenciál ktoréhokoľvek
produktového kandidáta, absencia záruk komerčnej úspešnosti ktoréhokoľvek schváleného produktového kandidáta, budúce
schválenie a komerčný úspech možností liečby, schopnosť spoločnosti Sanofi profitovať z externých rastových príležitostí, dokončiť
príslušné transakcie a/alebo získať regulačné povolenia, riziká spojené s duševným vlastníctvom a súvisiacimi začatými alebo
budúcimi právnymi spormi a s konečným výsledkom týchto sporov, vývoj výmenných kurzov a prevládajúcich úrokových sadzieb,
volatilné ekonomické podmienky, dosah iniciatív na znižovanie nákladov a ich následných zmien, priemerný počet akcií v obehu,
ako aj akcií prediskutovávaných alebo identifikovaných v SEC a AMF, ktoré vypracuje Sanofi, vrátane tých, ktoré sú uvedené vo
výročnej správe spoločnosti Sanofi ako „Rizikové faktory“ a „Výstražné vyhlásenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení“ na formulári
20-F pre rok končiaci sa 31. decembrom 2018. Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy, spoločnosť Sanofi nepreberá
povinnosť aktualizovať alebo revidovať akékoľvek výhľadové informácie alebo vyhlásenia.

Slovenská republika
Tel.: + 421 2 33 100 100
Fax: + 421 2 33 100 199

Email: recepcia@sanofi.com
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