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LEHDISTÖTIEDOTE | ECULLY, RANSKA – 16. joulukuuta 2021 

Muutos SEQENSin omistusrakenteessa – SEQENS on nyt vahvempi, keskittyneempi ja yksi maailman johtavista 

lääkeratkaisujen ja erikoisainesosien toimijoista 

SEQENSillä on ilo ilmoittaa, että 16. joulukuuta 2021 SK Capitalin suosittelemista varoista on tullut konsernin suurin 

osakkeenomistaja. Kaksi uutta pitkäaikaista institutionaalista sijoittajaa, Bpifrance ja Nov Santé, osallistuu kauppaan 

yhdessä SK Capitalin, johdon ja historiallisten vähemmistöosakkaiden, Mérieux Equity Partnersin, Ardianin ja 

Eximiumin kanssa, jotka investoivat uudelleen SEQENSiin.    

Tämän investoinnin rinnalla SEQENS on yhdistynyt Wavelength Pharmaceuticalsin kanssa, joka on API-kehitys- 

(aktiivinen farmaseuttinen ainesosa [active pharmaceutical ingredient]) ja valmistusyhtiö ja olemassa oleva SK Capital 

-sijoitusyhtiö. SEQENS on myös myynyt ei-ensisijaisen mineraalierikoistoimintansa, eli natriumbikarbonaatin, soodan 

ja natriumsilikaatin tuotantolaitoksensa Laneuveville-devant-Nancyssä (Ranska), Nogent l'Artaudissa (Ranska) ja 

Jurongsaarella (Singapore), jotka kaikki pysyvät muiden Eurazeo- ja SEQENS-osakkaiden hallinnassa. 

Näiden liiketoimien tuloksena SEQENS on nyt entistä vahvempi ja keskittyneempi, ja se on yksi maailman johtavista 

lääkeratkaisujen ja erikoisaineiden toimijoista. Sen liikevaihto on 1,1 miljardia euroa, sillä on 24 teollisuuslaitosta, 10 

T&K-keskusta ja 3 200 työntekijää kolmella mantereella. Yhtiöllä on laaja tuotevalikoima, jossa on yli 200 aktiivista 

farmaseuttista ainesosaa, 500 farmaseuttista välituotetta sekä tärkeimpiä erikoisainesosia ja kemikaaleja. SEQENS 

investoi merkittävästi tukeakseen asiakkaidensa kasvua sekä kaupallisissa tuotteissaan että kehitystuotteissaan ja 

teknologia-alustoillaan, mukaan lukien mukautetut polymeerit, lipidit, virtauskemia, tehokkaat API:t ja biokatalyysi. 

Yhtiö on sitoutunut ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintostandardien korkeimpiin tasoihin, ja sillä on 15 EcoVadis-

platinan ja -kullan toimipaikkaa maailmanlaajuisessa verkostossaan. 

”Olemme erittäin innoissamme mahdollisuudesta tukea SEQENSiä syvällä kokemuksellamme ja suhteillamme lääke- 

ja erikoisainesosien markkinoilla. SEQENS on arvostettu tunnetun tietotaitonsa, innovaatiokykynsä, globaalin 

teollisuusjalanjälkensä sekä laajan tuote- ja teknologiavalikoimansa ansiosta. Yhdistäminen Wavelengthin kanssa 

laajentaa näitä vahvuuksia entisestään yhteisten asiakkaidemme ja työntekijöidemme eduksi. Olemme innoissamme 

jatkuvasta sitoutumisestamme SEQENSiin sen nykyisten osakkeenomistajien, Mérieux Equity Partnersin, Ardianin ja 

Eximiumin sekä uusien osakkeenomistajien Bpifrancen ja Nov Santén kanssa, jotka tarjoavat yhtiölle laajan 

valikoiman näkökulmia ja pääomalähteitä kasvun edistämiseksi.” sanoi Aaron Davenport, SK Capitalin 

toimitusjohtaja. 

”Osakkeenomistajiensa tuella konsernista on tullut yksi maailman johtavista lääkesynteesin valmistajista. Viimeisten 

viiden vuoden aikana tehtaassamme, tutkimus- ja kehitystyössä sekä mullistavissa teknologioissa tehdyt merkittävät 

investoinnit mahdollistavat sen, että voimme tarjota markkinoiden laajimman palvelu- ja tuotevalikoiman 

asiakkaidemme hyväksi. SK Capitalin avulla, jota tukevat Bpifrance, Nov Santé-, Mérieux-, Ardian- ja Eximium-yhtiöt, 

sekä Wavelengthin teknologian, osaamisen, tuotteiden ja tunnetun tietotaidon yhdistelmällä, nopeutamme viime 

kuukausina lanseerattuja projekteja ja vahvistamme edelleen asemaamme tukeaksemme asiakkaitamme 

maailmanlaajuisesti heidän projektiensa kehittämisessä.” sanoi Pierre Luzeau, SEQENSin puheenjohtaja. 

José Gonzalo, Bpifrancen suorien investointien toiminnanjohtaja, lisäsi: ”Bpifrance on ylpeä voidessaan tukea 

SEQENSin johtoryhmää kunnianhimoisessa kasvuinvestointiohjelmassaan. SEQENS on ranskalainen teollinen 

menestystarina ja johtava toimija lääke- ja erikoisainesosa-aloilla, ja se jalanjälki on vahva Ranskassa. Sijoituksemme 

on osoitus Bpifrancen sitoutumisesta tämän strategisen sektorin tukemiseen.” 
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Tietoja SEQENSistä: 

SEQENS on maailmanlaajuinen johtaja aktiivisten ainesosien, farmaseuttisten välituotteiden ja erikoisainesten 

kehittämisessä ja tuotannossa. Se hyödyntää 24 tuotantolaitosta, 10 T&K-keskusta ja 3 200 työntekijää kolmella 

mantereella. 

SEQENS on integroitu toimija koko arvoketjussa – raaka-aineista aktiivisiin aineisiin ja tutkimuksesta ja kehityksestä 

teollistamiseen – ja tarjoaa laajan valikoiman aktiivisia ainesosia, farmaseuttisia väliaineita ja erikoisaineita ja 

kemikaaleja, kehittää ja teollistaa kaikkein vaativimpia molekyylejä ja luottaa kykyynsä innovoida, kehittää ja ottaa 

käyttöön parhaita saatavilla olevia teknologioita. 

Erinomaisuuden kulttuurin ja vahvan yrittäjähengen avulla työntekijämme ovat sitoutuneet tarjoamaan 

asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua ja laatua sekä toimimaan eettisesti vahvan ympäristö-, yhteiskunta- ja 

hallinto-ohjelmamme mukaisesti.  

press@seqens.com / www.seqens.com / Linkedin: SEQENS / Twitter: @seqens_group 

 

Tietoja SK CAPITALista: 

SK Capital on yksityinen sijoitusyhtiö, joka keskittyy kurinalaisesti erikoismateriaaleihin, kemikaaleihin ja 

lääketeollisuuteen. Yritys pyrkii rakentamaan vahvoja ja kasvavia yrityksiä, jotka luovat merkittävää pitkäaikaista 

arvoa. SK Capital pyrkii käyttämään toimiala-, toiminta- ja sijoituskokemustaan tunnistaakseen mahdollisuuksia, 

joiden avulla yritykset voidaan muuntaa suorituskykyisemmiksi organisaatioiksi, joilla on parempi strateginen 

asemointi, kasvu ja kannattavuus sekä pienempi toimintariski. SK Capitalin yritysportfolio tuottaa vuosittain noin 13 

miljardin dollarin liikevaihdon, työllistää maailmanlaajuisesti yli 18 000 ihmistä ja operoi 170 laitosta 32 maassa.  

Lisätietoja on osoitteessa www.skcapitalpartners.com. 

 

Tietoja Bpifrancesta: 

Bpifrance on Ranskan kansallinen investointipankki: se rahoittaa yrityksiä – niiden kehityksen jokaisessa vaiheessa – 

lainojen, takuiden, osakesijoitusten ja vientivakuutusten avulla. Bpifrance tarjoaa myös ylimääräisiä 

rahoituspalveluja (koulutusta, konsultointia) auttaakseen yrittäjiä vastaamaan haasteisiinsa (innovaatio, vienti...). 

Lisätietoja: www.bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/ – Seuraa meitä Twitterissä: @Bpifrance 

@BpifrancePresse 

Lehdistön yhteystiedot: nathalie.police@bpifrance.fr  
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