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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η AbbVie ολοκλήρωσε την εξαγορά της Allergan 

 

- Δημιουργία μιας βιοφαρμακευτικής εταιρείας με ηγετική θέση σε βασικούς 

θεραπευτικούς τομείς: Ανοσολογία, Αιματολογία, Ογκολογία, Νευρολογία, 

Οφθαλμολογία και Αισθητική Ιατρική  

- Ισχυρό χαρτοφυλάκιο με φάρμακα και προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 

και νέες θεραπευτικές επιλογές και προϊόντα σε ερευνητικό στάδιο, που δίνουν 

τη δυνατότητα βιώσιμης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης 

- Άμεση διεύρυνση της εταιρείας και της κερδοφορίας της πλατφόρμας 

ανάπτυξης της AbbVie  

-  Εκλογή του Thomas C. Freyman στο Διοικητικό Συμβούλιο 
 

NORTH CHICAGO, Ill., May 8, 2020 /PRNewswire/ -- Η AbbVie (NYSE: ABBV), μία 

παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην έρευνα, ανακοίνωσε σήμερα ότι 

ολοκλήρωσε την εξαγορά της Allergan plc, κατόπιν έγκρισης όλων των ρυθμιστικών 

κυβερνητικών αρχών, όπως ορίζεται από τις απαιτήσεις της συμφωνίας, καθώς και 

έγκρισης από το ιρλανδικό Ανώτερο Δικαστήριο. 

 

Η συμφωνία αυτή διευρύνει σημαντικά και διαφοροποιεί τη βάση εσόδων της AbbVie και 

ενισχύει την υπάρχουσα ηγετική θέση της στην Ανοσολογία και στην Αιματολογία. Η 

Allergan θα προσφέρει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στη Νευρολογία και στην 

Οφθαλμολογία, καθώς και στην Αισθητική Ιατρική, με κορυφαία επώνυμα προϊόντα. 

 

O Πασχάλης Αποστολίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie στην Ελλάδα σημείωσε 

ότι: «Σήμερα είναι μια μέρα ορόσημο για την AbbVie και την Allergan, η οποία έρχεται μετά 

από πολλούς μήνες σκληρής δουλειάς. Η Allergan είναι πλέον μέλος της AbbVie και η 

απόκτησή της μετασχηματίζει και ισχυροποιεί τη δραστηριότητά μας, διατηρώντας όμως 

στο επίκεντρό της την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών θεραπειών, ώστε να 

αντιμετωπίζουμε τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες των ασθενών που στηρίζονται σε 

εμάς. Ως μια ενοποιημένη εταιρεία, δεν γινόμαστε μόνο μεγαλύτεροι, αλλά και πιο ισχυροί, 

ώστε να προάγουμε ακόμα πιο ένθερμα την αποστολή μας, η οποία είναι να συμβάλλουμε 

θετικά στη ζωή των ασθενών. Η οικονομική μας ευρωστία μπορεί να προσφέρει σημαντική 

ανάπτυξη μέσα στην επόμενη δεκαετία, υποστηρίζοντας νέες και συνεχείς επενδύσεις με 

γνώμονα την ανακάλυψη νέων καινοτόμων θεραπειών. Οι δύο εταιρείες μαζί δημιουργούν 

μια δυνατή ομάδα με κοινό όραμα και αξίες, οι οποίες θα καθοδηγούν όλες μας τις ενέργειες 

από εδώ και στο εξής. Είναι οι ίδιες αξίες και ενέργειες που μας οδήγησαν επιτυχώς στα 

χρόνια της κρίσης μέχρι σήμερα. Είμαστε περήφανοι, γιατί οι συνάδελφοι και των δύο 

εταιρειών συνέβαλαν αποφασιστικά ώστε να βρισκόμαστε εδώ σήμερα και να 

προσμένουμε το μέλλον με ανυπομονησία. Συνάδελφοι της Allergan σας καλωσορίζουμε 

στην οικογένεια της AbbVie!» 

 

Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και προϊόντων που προκύπτει από την 

ενοποίηση θα δώσει ώθηση στην υφιστάμενη πλατφόρμα ανάπτυξης της AbbVie, η οποία 

από κύκλο εργασιών περίπου $30 δισεκατομμυρίων το οικονομικό έτος 2020, με την 

εξαγορά της Allergan θα φτάσει σε ενοποιημένο κύκλο εργασιών περίπου $50 
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δισεκατομμυρίων. Παράλληλα, επιτρέπει στην εταιρεία να ενισχύσει τις δυνατότητες 

μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, να διανείμει αυξανόμενο μέρισμα και να αυξήσει την 

επένδυση στην καινοτομία σε κάθε έναν από τους θεραπευτικούς τομείς στους οποίους 

εστιάζει. Η εταιρεία αναμένει την ταχεία αποπληρωμή του επιπρόσθετου χρέους χάρη 

στις αυξημένες λειτουργικές ταμειακές ροές. 

 

Ο Γιάννης Μπεσσής, Country Manager της Allergan Aesthetics επισήμανε ότι: «Η 

ενοποίηση της Allergan με την AbbVie είναι πλέον γεγονός και σηματοδοτεί μια νέα εποχή 

και για τις δύο εταιρείες. Μια νέα εποχή που προσβλέπουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα 

επιτυχημένη, καθώς η κοινή βασική μας αξία και το όραμά μας είναι να συμβάλλουμε θετικά 

στη ζωή των ασθενών και να λειτουργούμε με πάθος και οργάνωση υποστηρίζοντας τις 

καλύτερες ιδέες απ’ όπου και αν προέρχονται. Η δέσμευσή μας απέναντι στους ασθενείς, 

τους συνεργάτες και τους εργαζομένους παραμένει ακλόνητη, και αυτή η αλλαγή μόνο 

θετικά θα επηρεάσει τις έως σήμερα εδραιωμένες συνεργασίες μας. Και οι δύο ομάδες, της 

Allergan και της AbbVie, εργάστηκαν με μεθοδικότητα και ενθουσιασμό ώστε να είμαστε 

σήμερα στην ευχάριστη θέση να γίνουμε μια εταιρεία. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το 

μέλλον το οποίο επιφυλάσσει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες καινοτόμες 

θεραπείες, περισσότερη επιστημονική πρόοδο!» 

 

Αναφορικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το Διοικητικό Συμβούλιο της AbbVie 

εξέλεξε τον Thomas C. Freyman, πρώην Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο και Chief Financial 

Officer της Abbott, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. Ο κ. Freyman υπηρετούσε 

πρόσφατα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Allergan. 

 

Οικονομικοί όροι 

Σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, οι μέτοχοι της Allergan θα λάβουν 0,8660 

μετοχές της AbbVie και $120,30 σε μετρητά για κάθε μετοχή της Allergan, αντί συνολικού 

αντιτίμου $193,23 ανά μετοχή της Allergan (με βάση την τιμή κλεισίματος $84,22 της 

κοινής μετοχής της AbbVie στις 7 Μαΐου 2020). Μετά το τέλος της σημερινής 

συνεδρίασης παύει η διαπραγμάτευση της κοινής μετοχής της Allergan στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

 
Σχετικά με την AbbVie 

Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία προσανατολισμένη στην έρευνα. 

Δέσμευσή της αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων, προηγμένων θεραπειών για μερικές από τις πιο 

σύνθετες και σοβαρές ασθένειες παγκοσμίως. Αποστολή της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει την 

εμπειρία της, τους αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της στην 

καινοτομία, ώστε να βελτιώσει σημαντικά τις θεραπείες σε τέσσερις θεραπευτικές κατηγορίες: 

ανοσολογία, ογκολογία, ιολογία και νευρολογία. Σε περισσότερες από 70 χώρες, οι άνθρωποι της 

AbbVie εργάζονται καθημερινά για να εξελίξουν τις θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς 

παγκοσμίως. Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.abbvie.gr. 

 


