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טבע רוכשת את חברת רציופארם
 -טבע תהיה השחקן המוביל בשוק התרופות הגנריות באירופה -- -הרכישה צפויה לתרום לרווח למניה בתוך שלושה רבעונים מהשלמת הרכישה -- -שיחת ועידה למשקיעים תיערך היום בשעה  14:30שעון ישראל --טבע הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת חברת רציופארם ,יצרנית התרופות הגנריות השנייה
בגודלה בגרמניה והשישית בגדולה בעולם ,לפי שווי חברה של  3.625מיליארד אירו .העסקה מותנית
בקיום תנאים מסוימים ,לרבות קבלת היתרים רגולאטורים שונים .על בסיס פרו פורמה ,לחברה
המשולבת היו מכירות של  16.2מיליארד דולר בשנת  .2009טבע צפויה להשלים את העסקה עד סוף
השנה.
"זוהי רכישה חשובה עבור טבע" ,אמר היום שלמה ינאי ,נשיא ומנכ"ל טבע ,בהתייחסו לעסקה.
"רכישה זו ממשיכה את הקו האסטרטגי ארוך הטווח שלנו ,לפיו אירופה היא עמוד תווך ומנוע
צמיחה חשוב לחברה .רציופארם תהווה עבורנו פלטפורמה אידאלית לחיזוק מובילות השוק שלנו
בשוקי מפתח באירופה ,ובמיוחד בגרמניה ובשווקים מהירי צמיחה כמו ספרד ,איטליה וצרפת".
הרכישה תציב את טבע כחברת התרופות הגנריות המובילה באירופה ותרחיב את היקף עסקיה
ביבשת זו ממכירות של  3.3מיליארד דולר בשנת  2009למכירות פרו-פורמה משולבות של 5.2
מיליארד דולר .סל המוצרים הרחב של רציופארם כולל  500מולקולות בלמעלה מ 10,000-תצורות
בתחומי ריפוי וטיפול רחבים .רציופארם משווקת את מוצריה ב 26-מדינות ,רובן באירופה .לחברה
ידע רב ערך בתחום התרופות הביוסימילאריות ) (biosimiliarsכולל מוצרים הנמצאים בשלבי
פיתוח מתקדמים ,וכן צוות שיווק ומכירות מיומן .רציופארם דיווחה על הכנסות בסך  1.6מיליארד
אירו לשנת  .2009מצבת העובדים של החברה המשולבת תעמוד על  40,000עובדים ברחבי העולם,
מהם  18,000באירופה .מטה הנהלת החברה המשולבת בגרמניה ימוקם בעיר אולם ) ,(Ulmמקום
מושבה הנוכחי של הנהלת רציופארם.
בעקבות הרכישה ,טבע תשפר את מעמדה בשוק הגרמני ,שוק התרופות הגנריות השני בגודלו בעולם,
המוערך בכ 8.8-מיליארד דולר )כולל מכירות לבתי חולים ותרופות ללא מרשם( ותהפוך לחברה
השנייה בגודלה בשוק זה .לחברה המשולבת תהיה נוכחות חזקה באירופה ,בין היתר תוביל בעשרה
שוקי מפתח ,ביניהם בריטניה ,הונגריה ,איטליה ,ספרד ,פורטוגל והולנד ,כמו גם תתמקם בין
שלושת המקומות הראשונים בשבע עשרה מדינות נוספות באירופה ,ביניהן גרמניה ,פולין ,צרפת
וצ'כיה .בנוסף ,העסקה תכפיל כמעט את היקף המכירות של טבע בקנדה.
"התרשמנו מאוד מהצוות ברציופארם עוד מהיכרותנו במסגרת שיתופי הפעולה עם החברה בעבר",
הוסיף ינאי" .לשתי החברות תרבות אירגונית דומה והן חולקות חזון אסטרטגי משותף ,מה שהופך
חיבור זה לשילוב טבעי .יחד נמשיך לממש את חזון הנגישות לתרופות בטוחות ,באיכות גבוהה
ובמחירים סבירים בכל העולם".
האנס יואכים זימס ,מנהל בפועל  VEM HOLDINGהחברה המחזיקה ברציופארם ,ציין כי,
"תהליך המכירה המוצלח של ראציופארם הסתיים היום בשילוב בין שתי חברות מצוינות .לאורך
כל התהליך הדגשנו כי אנו מייחסים חשיבות קריטית לתפיסה האסטרטגית של האינטגרציה של
רציופארם אל תוך החברה הקונה .עכשיו ברור ,שהצלחנו להכניס את החברה תחת המטריה
האסטרטגית של טבע כיחידה משגשגת ,תוך התחשבות באינטרסים של כל בעלי העניין".

אוליבר ווינדהולץ ,מנכ"ל רציופארם ,אמר" ,רציופארם היא שותף טבעי לטבע ,הן בשל המיקוד
הבינלאומי שלה והן בשל החזון הגנרי המשותף .אנחנו משוכנעים שיחד נוכל למצות את פוטנציאל
הצמיחה העצום שלנו בכל השווקים .כחלק ממשפחת טבע יוכלו הצוות הניהולי והעובדים שלנו
להמשיך את הצמיחה העסקית של רציופארם".
לוודויג מרקל ,נציג הבעלים הנוכחיים של רציופארם אמר" ,הפרידה מרציופארם היא צעד כואב
עבורנו ,בני משפחת המייסדים .לכן מציאת הבית הטוב ביותר עבור רציופארם היתה מרכיב חיוני
בתהליך .אני מאמין ששילוב הכוחות עם החברה הגנרית הגדולה בעולם ,יאפשר לרציופארם
להמשיך בדרך הצמיחה וההצלחה".
עם סיום הרכישה ,מצפה טבע לממש סינרגיות בשווי של לפחות  400מיליון דולר ) 300מיליון אירו(,
אשר אמורות להתממש במלואן בתוך שלוש שנים .העסקה צפויה לתרום לרווח למנייה בתוך
שלושה רבעונים לאחר סגירת העסקה ,בהתבסס על רווחים למניה במונחי . US GAAP
הרכישה תמומן על ידי שילוב של מקורות פנימיים של החברה וקווי אשראי.
 Kirkland & Ellis LLPשימשו יועצים משפטיים לטבע Goldman Sachs & Co. .ליוו את החברה
כיועצים פיננסים בתהליך הרכישה.
שיחת ועידה למשקיעים
הנהלת טבע תערוך שיחת משקיעים טלפונית ואינטרנטית עבור אנליסטים ומשקיעים לדיון בהודעתה
היום.
תאריך 18 :במרץ2010 ,
שעה 8:30 :שעון נו יורק 13:30 ,שעון גרמניה  14:30 ,שעון ישראל
מספרי טלפון:
גרמניה49-0-69-40359-800 :
אנגליה0-800-169-3059 :
ארה"ב1-800-814-6417 :
ישראל1-800-349-046 :
קוד כניסה312387# :
השידור האינרטנטי יתאפשר דרך אתר החברה www.tevapharm.com
שיחת הועידה תהיה נגישה גם בארכיב האתר
שיחת המשקיעים תתנהל באנגלית
מסיבת עיתונאים משותפת
טבע ורציופארם יערכו מסיבת עיתונאים שזמינה גם בטלפון ובאינטרנט.
תאריך 18 :במרץ2010 ,
שעה 9:00 :שעון נו יורק 14:00 ,שעון גרמניה  15:00 ,שעון ישראל
מספרי טלפון:
גרמניה49-0-69-40359-800 :
אנגליה0-800-169-3059 :
ארה"ב1-800-814-6417 :
ישראל1-800-349-046 :
קוד כניסה383090# :
השידור האינרטנטי יתאפשר דרך אתר החברה www.tevapharm.com
שיחת הועידה תהיה נגישה גם בארכיב האתר
שיחת המשקיעים תתנהל באנגלית וגרמנית
אודות טבע
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ הינה חברה גלובלית שבסיסה בישראל ואחת מ 15-החברות
הפרמצבטיות המובילות בעולם .טבע ,המתמחה בייצור תרופות גנריות וייחודיות וייצור חומרים
פעילים לתעשייה הפרמצבטית ,הינה החברה המובילה בעולם בתחום הגנריקה .לטבע אתרי ייצור,
מחקר ,שיווק והפצה בישראל ,בצפון ובמרכז אמריקה ובאירופה
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Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:
The statements, analyses and other information contained herein relating to the proposed acquisition and
anticipated synergies, effect on earning and financial and operating performance, including estimates for
growth, anticipated positions in certain markets and shares in such markets, the markets for Teva's and
ratiopharm's products, the future development and operation of Teva's and ratiopharm's business, as well
as other statements including words such as "anticipate," "believe," "plan," "estimate," "expect," "intend,"
"will," "should," "may" and other similar expressions, are "forward-looking statements" under the Private
Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements are made based upon management's current
expectations and beliefs concerning future events and their potential effects on the company.
Actual results may differ materially from the results reflected in these forward-looking statements.
Important factors that could cause or contribute to such differences include whether and when the
proposed acquisition will be consummated and the terms of any conditions imposed in connection with
such closing and the receipt of any required regulatory or other approval for the consummation of the
proposed acquisition, Teva's ability to rapidly and efficiently integrate ratiopharm's operations in a
seamless manner and achieve expected synergies, and diversion of management time on merger-related
issues, as well as our ability to accurately predict future market conditions and successfully develop and
commercialize additional pharmaceutical products, the introduction of competing generic equivalents, the
extent to which we may obtain U.S. market exclusivity for certain of our new generic products and
regulatory changes that may prevent us from utilizing exclusivity periods, potential liability for sales of
generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation, including that relating to the
generic versions of Neurontin®, Lotrel®, Protonix® and Eloxatin®, potential tax liabilities which may arise
should our arrangements, including our intercompany arrangements, be challenged and determined to be
inappropriate, the current economic conditions, competition from brand-name companies that are under
increased pressure to counter generic products, or competitors that seek to delay the introduction of
generic products, the effects of competition on our innovative products, especially Copaxone® sales,
including potential oral and generic competition for Copaxone®, dependence on the effectiveness of our
patents and other protections for innovative products, the impact of consolidation of our distributors and
customers, the impact of pharmaceutical industry regulation and pending legislation that could affect the
pharmaceutical industry, our ability to achieve expected results though our innovative R&D efforts, the
difficulty of predicting U.S. Food and Drug Administration, European Medicines Agency and other
regulatory authority approvals, the uncertainty surrounding the legislative and regulatory pathway for the
registration and approval of biotechnology-based products, the regulatory environment and changes in the
health policies and structures of various countries, supply interruptions or delays that could result from the
complex manufacturing of our products and our global supply chain, our ability to successfully identify,
consummate and integrate acquisitions, the potential exposure to product liability claims to the extent not
covered by insurance, our exposure to fluctuations in currency, exchange and interest rates, significant
operations worldwide that may be adversely affected by terrorism, political or economical instability or
major hostilities, our ability to enter into patent litigation settlements and the intensified scrutiny by the U.S.
government, the termination or expiration of governmental programs and tax benefits, impairment of
intangible assets and goodwill, environmental risks, and other factors that are discussed in this report and
in our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC").
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