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שינוי במבנה המניות של  SEQENS – SEQENSהיא כעת חברה חזקה יותר ,ממוקדת יותר וממוקמת כאחת השחקניות
המובילות בעולם בפתרונות תרופתיים ומרכיבים מיוחדים
 SEQENSשמחה להודיע שב 16-בדצמבר  2021כספים שנוספו על ידי  SK Capitalהפכו לרוב בעלי המניות בקבוצה .שני
משקיעים מוסדיים חדשים לטווח ארוך Bpifrance ,ו Nov Santé-משתתפים בעסקה לצד  ,SK Capitalההנהלה ובעלי
המניות ההקודמים שהיו במיעוט  Mérieux Equity Partners, Ardian -ו Eximium-המשקיעים מחדש ב.SEQENS-
במקביל להשקעה זו SEQENS ,השתלבה עם  ,Wavelength Pharmaceuticalsחברה לפיתוח וייצור  ,APIוחברת השקעות
קיימת  .SK Capital -כמו כן SEQENS ,הפסיקה את פעילותה בתחום המינרלים הייחודים ,כלומר במתקני ייצור של סודיום
ביקרבונט ,סודה אש ( )soda ashונתרן סיליקט במפעלים שנמצאים בLaneuveville-devant-Nancy (France) Nogent -
 )l'Artaud (Franceו ,)Jurong Island (Singapore-אשר יישארו בשליטתם של בעלי המניות ב Eurazeo-ובעלי מניות קודמים
אחרים של חברת .SEQENS
כתוצאה מעסקאות אלה SEQENS ,הופכת לחזקה יותר וממוקדת יותר ,והיא ממוקמת כאחד מהשחקנים המובילים בעולם
בפתרונות פרמצבטיים ובמרכיבים מיוחדים ,עם הכנסות של  1.1מיליארד אירו 24 ,מפעלים 10 ,מרכזי מחקר ופיתוח ו3,200-
עובדים בשלוש יבשות .לחברה תיק מוצרים גדול של יותר מ 200-מרכיבים תרופתיים פעילים 500 ,חומרי ביניים תרופתיים,
וגם מרכיבים ייחודים וכימיקלים עיקריים SEQENS.משקיעה הרבה במטרה לתמוך בצמיחת הלקוחות הן למוצריה המסחריים
והן לאלה שבפיתוח ,ובפלטפורמות הטכנולוגיות שלה ,כולל פולימרים מותאמים אישית ,ליפידים ,כימיה של זרימה APIs ,בעלי
עוצמה גבוהה וביוקטליזה .החברה מחויבת לרמות הגבוהות ביותר של תקנים סביבתיים ,חברתיים וממשלתיים ,עם  15אתרי
 EcoVadisשל פלטינה וזהב ברחבי הרשת הגלובלית שלה.
"אנו נרגשים מאוד מההזדמנות שניתנה לנו לתמוך ב SEQENS-בעזרת הניסיון הרב שלנו והקשרים שלנו בשוקי התרופות
והמרכיבים המיוחדים SEQENS.זוכה להערכה רבה בשל הידע המוכר שלה ,היכולת לחדשנות ,טביעת הרגל התעשייתית
הגלובלית ופורטפוליו גדול של מוצרים וטכנולוגיות .השיתוף עם  Wavelengthמעצימים עוד יותר את נקודות החוזק האלה
לטובת הלקוחות והעובדים המשותפים שלנו .אנו נלהבים מהמחויבות המתמשכת ל SEQENS-מצד בעלי המניות הנוכחיים
שלה Mérieux Equity Partners, Ardian ,ו Eximium-כמו גם בעלי מניות חדשים Bipfrance ,ו ,Nov Santé-שיספקו לחברה
מגוון רחב של נקודות מבט ומקורות מימון כדי לקדם את צמיחתה ".אמר אהרון דייונפורט ,מנכ"ל .SK Capital
"בעזרת תמיכתם של בעלי המניות ,הקבוצה הפכה לאחת המובילות בעולם בסינתזה תרופתית .ההשקעות המשמעותיות
במפעלים שלנו שנעשו במהלך חמש השנים האחרונות ,במחקר ופיתוח ובטכנולוגיות חדשניות ,מאפשרות לנו להציע ללקוחותינו
את מגוון השירותים והמוצרים הרחב ביותר בשוק .יחד עם  SK Capitalוהתמיכה של Bpifrance, Nov Santé, Mérieux,
 Ardianו Eximium-בשילוב עם הטכנולוגיות ,היכולות ,המוצרים והידע המוכר של  ,Wavelengthאנו נאיץ את הפרויקטים
שהושקו בחודשים האחרונים ונחזק עוד יותר את עמדותינו כדי לתמוך בלקוחותינו ברחבי העולם בפיתוח הפרויקטים שלהם" .
אמר פייר לוזו ,נשיא .SEQENS
חוסה גונסאלו ,מנכ"ל השקעות ישירות ב ,Bpifrance-הוסיף "Bpifrance:גאה לתמוך בצוות ההנהלה של  SEQENSבתוכנית
השקעות שאפתנית זו למטרות צמיחה SEQENS.היא סיפור הצלחה בתעשייה הצרפתית וכוח מוביל בתעשיות התרופות
והרכיבים הייחודים ,עם טביעת רגל חזקה בצרפת .ההשקעה שלנו מדגישה את מחויבותה של  Bipfranceלתמוך במגזר
האסטרטגי הזה".
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אודות :SEQENS
 SEQENSהיא חברה מובילה בעולם בפיתוח וייצור של מרכיבים פעילים ,חומרי ביניים תרופתיים ומרכיבים מיוחדים ,הנשענת
על  24אתרי ייצור 10 ,מרכזי מחקר ופיתוח ו 3,200-עובדים בשלוש יבשות.
בהיותה שחקן משולב לאורך שרשרת הערך  -מחומרי גלם ועד למרכיבים פעילים וממחקר ופיתוח לתיעוש  SEQENS -מציעה
מגוון רחב של מרכיבים פעילים ,חומרי ביניים תרופתיים ומרכיבים מיוחדים וכימיקלים ,היא מפתחת ומייצרת את המולקולות
התובעניות ביותר ,וסומכת על יכולתה לחדש ,לפתח וליישם את הטכנולוגיות הטובות ביותר שיש.
העובדים שלנו ,המונעים על ידי תרבות של מצוינות ורוח יזמות חזקה ,מחויבים לספק ללקוחותינו שירות ברמה הגבוהה ביותר,
תוך שמירה על כללי אתיקה בהתאם לתוכנית הסביבתית ,החברתית והממשלתית האיתנה שלנו.
press@seqens.com / www.sqens.com / Linkedin: SEQENS / Twitter: @seqens_group
אודות :SK CAPITAL
 SK Capitalהיא חברת השקעות פרטית עם מיקוד ממושמע במגזרי חומרים מיוחדים ,כימיקלים ותרופות .החברה שואפת
לבנות עסקים חזקים ומתפתחים המייצרים ערך משמעותי לטווח הארוך SK Capital.שואפת לנצל את הניסיון שלה בתעשייה,
בתפעול ובהשקעות כדי לזהות הזדמנויות להפוך עסקים לארגונים בעלי ביצועים גבוהים יותר עם מיצוב אסטרטגי משופר,
צמיחה ורווחיות ,כמו גם סיכון תפעולי נמוך יותר .הפורטפוליו של  SK Capitalמייצר הכנסות של כ 13-מיליארד דולר בשנה,
מעסיק למעלה מ 18,000-עובדים ברחבי העולם ומפעיל  170מפעלים ב 32-מדינות.
למידע נוסף ,בקרו באתר www.skcapalpartners.com.
אודות :Bpifrance
 Bpifranceהוא בנק ההשקעות הלאומי של צרפת .הוא מממן עסקים  -בכל שלב של פיתוח  -באמצעות הלוואות ,ערבויות,
השקעות הון וביטוחי ייצוא Bpifrance.מספקת גם שירותים פיננסיים נוספים (הדרכה ,ייעוץ) כדי לעזור ליזמים לעמוד באתגרים
(חדשנות ,ייצוא.)...
למידע נוסף - www.bpifrance.fr –https://presse.bpifrance.fr/ :עקבו אחרינו ב@Bpifrance : Twitter-
@BpifrancePresse
איש הקשר לעיתונותnathalie.police@bpifrance.fr :
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