ДОХОДНОСТТА ОТ АКЦИИТЕ НА SANOFI С РЪСТ ОТ 8.5% ЗА 2015 Г.
ПРИ ПОСТОЯНЕН ОБМЕНЕН КУРС
Оливие Брандикур, Главен изпълнителен директор на Sanofi сподели при представянето на годишните
резултатите за 2015 г
Оливие Брандикур, Главен изпълнителен директор на Sanofi сподели при представянето на годишните резултатите за 2015 г.:
„През 2015 г. Sanofi постигна значителен напредък при пускането на пазара на ключови лекарства, в бизнес развитието на компанията
и в усилията ни да опростим организационната ни структура. Влизането в ексклузивни преговори за размяна на бизнеси с Boehringer
Ingelheim ще ни донесe лидерска позиция при продуктите без лекарско предписание. Това е ключова първа стъпка в преформатирането
на нашето портфолио. През 2016 ще продължим да насочваме ресурси към обещаващите продукти в последна фаза на развитие, както и
във въвеждането на иновативни лекарства, като това ще ни осигури растеж в бъдещите периоди“.
В изпълнение на стратегическия план 2020:

Ключов момент от преформатиране на портфолиото ни е анонсирането на започналите ексклузивни преговори за
размяна на бизнеси
Значими партньорства за научно-развойна дейност в областта на онкологията и диабета;
Иновативният ни продукт за лечение на хиперхолестеролемия отбелязва значителен напредък на пазара в САЩ
Новият ни аналогов базален инсулин е наличен вече в 20 държави и достигна продажби в размер на 98 млн. евро през
последното тримесечие на 2015 г.
Ръст в продажбите на лекарства, ваксини и продукти за здравето на животни за 2015 г.

Агрегираните продажби на Групата са в размер на 37 057 милиона евро, като бележат ръст от 2.2%
Genzyme продължава да е ключов двигател, с ръст в продажбите от 29.5%, с изключително представяне в областта на
множествената склероза;
Ръст от 3.7% в продажбите на ваксини, подпомогнат от двуцифрен ръст на бързоразвиващите се пазари;
Продуктите за здравето на животните бележат добро представяне с ръст в продажбите от 10.8%
Агрегираните продажби в бързоразвиващите се пазари са се увеличили със 7.8%, подпомогнати от висок ръст в Китай
(19.5%)

Стабилни финансови резултати за 2015 г., и едновременно с това големи инвестиции за пускане на пазара на нови
продукти

Доходността от акциите на Sanofi е 5.64 евро, ръст от 8.5% на годишна база при постоянен обменен курс

Свободните парични потоци бележът ръст от 12.2% достигайки до 8 132 милиона евро, в резултат, на което нетните
задължения възлизат на 7 254 милиона евро
Предложен дивидент от акция: 2.93 евро; 22-ра поредна година с нарастващ дивидент
Финансова прогноза за 2016

Sanofi очаква стабилна доходност от акциите си при постоянен обменен курс и изключване на непредвидени големи
нежелани събития.
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