
 

 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 
 

Befektetői tájékoztatóról az Ajánlattevő kérésére 
 
 
Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (Egis) bejelenti, hogy a Servier-csoport (Servier) 100%-os 
leányvállalata, az Arts et Techniques du Progrès (Ajánlattevő) önkéntes nyilvános vételi 
ajánlata mellett a mai napon az Ajánlattevőtől kézhez kapta a mellékelt befektetői 
tájékoztatóra vonatkozó anyagot, amelyet ezúton közzétesz.  
 
 
A Servier-ről 
 
A Servier egy független, magántulajdonban lévő, kutatás-központú gyógyszeripari 
vállalatcsoport, amely a világ 140 országában több mint 22 000 munkavállalót foglalkoztat, 
közülük 3000-en a kutatás-fejlesztés területén dolgoznak. Az alapítványi formában működő 
szervezet elkötelezett a folyamatos kutatás iránt, árbevétele jelentős részét a kutatás-
fejlesztésbe forgatja vissza. 
 
 
Az Egisről 
 
A budapesti központú Egis Gyógyszergyár Nyrt. azon vezető gyógyszergyárak egyike, 
amelyek működése elsősorban Közép-Európára és a FÁK országokra összpontosul. A 
társaság tevékenysége szív- és érrendszeri, központi idegrendszeri, valamint légző- és 
emésztőrendszeri betegségekre ható gyógyszerek és gyógyszerhatóanyagok fejlesztésére, 
gyártására és piaci forgalmazására irányul. A társaság a világ számos országában értékesíti 
termékeit, üzleti partnerein és leányvállalatainak erős hálózati rendszerén keresztül. 
 
 
Budapest, 2013.09.24. 
 
 
        Egis Gyógyszergyár Nyrt. 



 

 

Az Arts et Techniques du Progrès, a Servier Csoport leányvállalata 28 000 Ft 
részvényenkénti áron nyilvános vételi ajánlatot tesz az Egis Gyógyszergyár Nyrt. 
részvényeinek megvásárlására 

 
 

Ezúton meghívjuk Önt a befektetők számára, közép-európai idő szerint 2013. 
szeptember 24-én, kedden 15.00 órakor kezdődő élő internetes közvetítésre és 
telefonkonferenciára, ahol Pascal Touchon, a Servier Csoport üzletfejlesztési 
igazgatója tájékoztatja a résztvevőket az ajánlat részleteiről. 
 
Az elő internetes közvetítést a következő címen érhető el:  
 
http://cache.merchantcantos.com/webcast/static/ec2mc/4000/5275/6662/11079/Lobby
/default.htm  
 
A konferenciahívásba való betárcsázással kapcsolatos információk: 
 
Nemzetközi +44 203 425 3098 

Franciaország 01 70 70 82 16 

Magyarország 06 1408 8852 

Nagy-Britannia 0203 425 3098 

Konferencia belépési kód: 558566#
  
A felvétel (csak a telefonkonferencia hanganyaga) a következő számokon lesz 
elérhető: 
  
Nemzetközi +44 207 075 6589 

Franciaország 08 05 10 07 64 

Nagy-Britannia 0800 376 5689 

Egyesült Államok  1866 286 6997 

A felvételhez a belépési kód: 331956#
 
 
Az ezen meghívó tárgyát képező élő internetes közvetítés és telefonkonferencia 
anyaga a közvetítést követően elérhető lesz a www.egis.hu és a www.kbcsecurities.hu 
oldalakon. 
 
A Pascal Touchonnal korábban készült interjú az alábbi linkre kattintva érhető el: 
http://sites.merchantcantos.com/companies/s/servier/announcement/  
 
  



 

 

 
 
További információ:  
 
KBC Securities Magyarország 
 
veteliajanlat@kbcsecurities.hu  
Tel: +36 1 483-4088 
 
Brunswick Group 
 
Jon Coles Pip Green   
jcoles@brunswickgroup.com pgreen@brunswickgroup.com 
Tel: +44 20 7404 5959 Tel: +44 20 7404 5959 
 


