Merck Co., Inc. ve Schering-Plough
Merck çatısı altında birleşiyor
ABD’li yenilikçi ilaçta önder Merck Co., Inc., Schering-Plough ile birleşme kararı aldı.
Yaklaşık 42 milyar Amerikan Doları değerinde yeni şirket oluşmasına imkan verecek
olan birleşme, Merck şirketi çatısı altında gerçekleşecek. Merck Co., Inc. ve
Schering-Plough birleşmesinin 2009 yılının 4’üncü çeyreğinde tamamlanmış olması
hedefleniyor.
ABD'nin iki büyük ilaç şirketi olan Merck Co., Inc. ve Schering-Plough’un Yönetim Kurulları,
oybirliği ile iki şirketin Merck ismi altında birleşmesinin onaylandığını duyurdu. Bu birleşme
yaklaşık 42 milyar USD değerinde yeni şirket oluşmasına imkân verecek. Merck Co., Inc.
ve Schering-Plough evliliği ile ilaç araştırma, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin daha etkin
hale getirilmesi amaçlanıyor. 2009 yılının 4’üncü çeyreğinde tamamlanması hedeflenen
birleşme gerçekleştiğinde Merck Co., Inc. hissedarları birleşik şirketin yüzde 68’ine sahip
olacak. Geriye kalan yüzde 32 hisse ise Schering–Plough hissedarlarına ait olacak ve
hissedarlar her Schering–Plough hissesi için 10,5 Amerikan Dolarının yanı sıra 0.5767
Merck hissesi sahibi olabilecekler.
Yeni şirketin başına geçecek olan Merck Co., Inc. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
Richard T. Clark birleşme konusunda çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, “Birleşme ile
güçlü, başarılı ve büyüyen bir küresel sağlık lideri yaratıyoruz. Birleşmiş şirket
hastalara yenilikçi ilaçlar sunabilmek için müthiş araştırma ve geliştirme imkanına,
kapsamlı bir medikal ürün portföyüne ve özellikle gelişmekte olan pazarlarda geniş
pazar payına sahip olacak” dedi. Merck Co., Inc. ve Schering-Plough birlikteliği ile
küresel sağlık hizmetinde anlamlı bir değişikliğe imza atacağımıza inanıyorum diye
konuşan Richard T. Clark, Schering-Plough için “Hastalara ve birlikte çalıştığımız
sosyal paydaşlarımıza olan sorumlulukları konusunda hemfikir olduğumuz ve çok
yakından tanıdığımız önemli bir ortağımızdır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Merck & Co., Inc. Hakkında
Merck & Co., Inc., araştırmaya dayalı olup önceliği daima hastalara veren küresel bir ilaç firmasıdır. 1891 yılında kurulan
Merck, ilaç ve aşılar keşfetmekte, geliştirmekte, üretmekte ve piyasaya sunmaktadır. Şirket, yürüttüğü geniş kapsamlı

programlarla sadece Merck ilaçlarını bağışlayarak değil, aynı zamanda bunları ihtiyacı olan kişilere ulaştırarak, ilaca
erişimi artırmak amacıyla yoğun bir çaba harcamaktadır. Merck, ayrıca, kar amacı gütmeksizin tarafsız sağlık bilgileri
yayınlamaktadır. 2007 yılında ilaç araştırma ve geliştirmesi için 4 milyar dolar ayıran Merck & Co.,Inc. hakkında daha
fazla bilgi için www.merck.com adresini ziyaret ediniz.
Ayrıntılı Bilgi İçin; Üçgen İletişim
Damla Gökçen: 212.276 36 77

