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การเปลีย
่ นแปลงโครงสร้างผู้ถอ
ื หุน
้ ของ SEQENS – ขณะนี้ SEQENS มีความมั่นคงมากขึน
้ มุ่งเน้นทีเ่ ป้าหมายมากขึน
้
และเป็นบริษท
ั ผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์และส่วนผสมพิเศษชัน
้ นําแห่งหนึ่งของโลก
SEQENS
มีความยินดีที่จะประกาศว่า
เมื่อวันที่
16
ธันวาคม
2021
แหล่งเงินทุนที่
SK
Capital
แนะนําได้กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัท นักลงทุนสถาบันระยะยาวรายใหม่สองราย ได้แก่ Bpifrance และ
Nov Santé ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมร่วมกับ SK Capital ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในอดีตอย่าง
Mérieux Equity Partners, Ardian และ Eximium ที่กลับมาลงทุนกับ SEQENS ใหม่อีกครั้ง
พร้อมกันกับการลงทุนนี้ SEQENS ได้ร่วมกับ Wavelength Pharmaceuticals ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและผลิต API
และบริษัทในพอร์ตโฟลิโอที่ SK Capital มีอยู่ SEQENS ได้เลิกกิจการในส่วนของ Mineral Specialties
ที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักของบริษัท
ได้แก่
โรงงานผลิตโซเดียมไบคาร์บอเนต
โซดาแอชและโซเดียมซิลิเกตใน
Laneuveville-devant-Nancy (ฝรั่งเศส) Nogent l'Artaud (ฝรั่งเศส) และ Jurong Island (สิงคโปร์)
ซึ่งทั้งหมดนีจ
้ ะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายอื่นในอดีตของ Eurazeo และ SEQENS
จากธุรกรรมเหล่านี้
ทําให้ปัจจุบัน
SEQENS
พัฒนาเป็นบริษัทที่มั่นคงมากขึ้น
มุ่งเน้นที่เป้าหมายมากขึ้น
และเป็นบริษัทผู้ผลิตเภสัชภัณฑ์และส่วนผสมพิเศษชั้นนําแห่งหนึ่งของโลก
ด้วยรายได้
1.1
พันล้านยูโร
โรงงานอุตสาหกรรม 24 แห่ง ศูนย์การวิจัยและพัฒนา 10 แห่ง และพนักงาน 3,200 คนใน 3 ทวีป
บริษัทมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมมากกว่า 200 รายการ ยาระหว่างผลิต 500
รายการ
ตลอดจนส่วนผสมและสารเคมีพิเศษที่สําคัญ
SEQENS
กําลังลงทุนอย่างมีนัยสําคัญทั้งในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และการพัฒนา และแพลตฟอร์มเทคโนโลยี รวมถึงพอลิเมอร์
ลิพิด
เคมีการไหล
API
ที่มีความแรงสูง
และการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบกําหนดเอง
เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม
และการกํากับดูแลในระดับสูงสุด โดยมีสถานที่ปฏิบัติงานที่คว้ารางวัลระดับแพลทินัมและโกลด์จาก EcoVadis 15
แห่งในเครือข่ายบริษัททั่วโลก

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสสนับสนุน
SEQENS
โดยใช้ประสบการณ์และความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งของเราในตลาดเภสัชภัณฑ์และส่วนผสมพิเศษ
SEQENS
มีชื่อในเรื่องของความรู้ความชํานาญที่ได้รับการยอมรับ
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ฟุตพรินท์ในอุตสาหกรรมระดับโลก และกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่หลากหลาย การรวมเข้ากับ Wavelength
ช่วยเพิ่มจุดแข็งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและพนักงานของเราโดยรวม
เราตั้งใจที่จะทําตามความมุ่งมั่นที่มีต่อ
SEQENS อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน ได้แก่ Mérieux Equity Partners, Ardian และ Eximium
รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหม่อย่าง
Bpifrance
และ
Nov
Santé
จะช่วยให้บริษัทมีมุมมองที่หลากหลายและแหล่งเงินทุนเพื่อการเติบโตของบริษัทต่อไป"
Aaron
Davenport
กรรมการผู้จัดการของ SK Capital กล่าว

"จากการสนับสนุนของผู้ถือหุ้น
ทําให้กลุ่มบริษัทกลายเป็นบริษัทสังเคราะห์ยาชั้นนําแห่งหนึ่งของโลก
การลงทุนที่สําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมาในโรงงานของเรา
ในส่วนงานการวิจัยและพัฒนา
และเทคโนโลยีที่สร้างผลกระทบสําคัญ
ช่วยให้เราสามารถนําเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในตลาดเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา
เราจะเร่งดําเนินโครงการต่าง ๆ ที่เปิดตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และเสริมความมั่นคงในตําแหน่งของเรามากขึ้น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของลูกค้าของเราทั่วโลก ร่วมกับ SK Capital ซึ่งสนับสนุนโดย Bpifrance, Nov
Santé,
Mérieux,
Ardian
และ
Eximium
และการผสมผสานเทคโนโลยี
ความสามารถ
ผลิตภัณฑ์
และความรู้ความชํานาญที่ได้รับการยอมรับของ Wavelength" Pierre Luzeau ประธานบริษัท SEQENS กล่าว
Gonzalo
กรรมการบริหารของฝ่ายการลงทุนโดยตรงที่
Bpifrance
กล่าวเพิ่มเติมว่า:
“Bpifrance
รู้สึกยินดีที่ได้สนับสนุนทีมบริหารของ
SEQENS
ในโปรแกรมการลงทุนที่สําคัญเพื่อการเติบโต
SEQENS
คือเรื่องราวความสําเร็จทางอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเป็นผู้นําที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และส่วนผสมพิเ
José
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ศษที่มีฟุตพรินท์ที่แข็งแกร่งในฝรั่งเศส
ในการสนับสนุนภาคยุทธศาสตร์นี้”

การลงทุนของเราเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ

Bpifrance

เกีย
่ วกับ SEQENS:
SEQENS เป็นบริษัทชั้นนําระดับโลกในการพัฒนาและการผลิตสารออกฤทธิ์ ยาระหว่างผลิต
ด้วยโรงงานผลิต 24 แห่ง ศูนย์การวิจัยและพัฒนา 10 แห่ง และพนักงาน 3,200 คนใน 3 ทวีป

และส่วนผสมพิเศษ

ในฐานะบริษัทที่ครบวงจรในห่วงโซ่คุณค่า
ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงสารออกฤทธิ์
และตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
SEQENS
จึงสามารถนําเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นสารออกฤทธิ์
ยาระหว่างผลิตภัณฑ์
และส่วนผสมและสารเคมีพิเศษ
พัฒนาและทําให้โมเลกุลที่มีความต้องการมากที่สุดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
และอาศัยความสามารถนั้นเพื่อคิดค้น พัฒนา และนําเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไปใช้ได้
พนักงานของเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและมอบคุณภาพระดับสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา
พร้อมทั้งยังดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมตามโปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อม
และการกํากับดูแลที่ชัดเจนของเราในขณะเดียวกัน
ซึ่งผลักดันด้วยวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่ชัดเจนของเรา

สังคม
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เกีย
่ วกับ SK Capital:
SK
Capital
เป็นบริษัทการลงทุนเอกชนที่ให้ความสําคัญกับวัสดุเฉพาะทาง
สารเคมี
และเภสัชภัณฑ์
บริษัทพยายามที่จะสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าระยะยาวอย่างสําคัญ SK Capital
มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรม
การดําเนินงาน
และการลงทุนของตนในการระบุโอกาสในการเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
ด้วยตําแหน่ง
การเติบโต
และความสามารถในการทํากําไรในเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น
ตลอดจนลดความเสี่ยงในการดําเนินงาน
พอร์ตโฟลิโอธุรกิจต่าง ๆ ของ SK Capital สร้างรายได้ประมาณ 13 พันล้านดอลลาร์ต่อปี มีพนักงานกว่า 18,000
คนทั่วโลก และมีโรงงาน 170 แห่งใน 32 ประเทศ
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.skcapitalpartners.com
เกีย
่ วกับ Bpifrance:
Bpifrance เป็นวาณิชธนกิจแห่งชาติของฝรั่งเศส ซึ่งสนับสนุนการเงินให้กับธุรกิจต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา
ด้วยบริการสินเชื่อ
การค้ําประกัน
การลงทุนในตราสารทุน
และการประกันการส่งออก
Bpifrance
ยังให้บริการทางการเงินอื่น
ๆ
อีก
(การฝึกอบรม
การให้คําปรึกษา)
เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับความท้าทายที่บริษัทต้องพบเจอ (นวัตกรรม การส่งออก...)
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/ - ติดตามเราบน Twitter: @Bpifrance
@BpifrancePresse
ติดต่อประชาสัมพันธ์: nathalie.police@bpifrance.fr
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