
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Компанія «Серв'є» завершила придбання компанії 

«Симфоджен» (Symphogen) 

«Симфоджен» (Symphogen) стає центром передових технологій і розробки лікарських засобів 

на основі моноклональних антитіл в складі «Серв’є», посилюючи портфель препаратів Групи. 

 

Париж (Франція), 4 червня 2020 року - незалежна міжнародна фармацевтична компанія 

«Серв'є» оголосила про завершення придбання біотехнологічної компанії «Симфоджен 

А/С» (Symphogen A/S).  

У складі групи «Серв'є» компанія «Симфоджен» (Symphogen) стане центром передових 

технологій і розробки лікарських засобів на основі моноклональних антитіл для лікування різних 

захворювань, включаючи онкологічні. Компанія «Симфоджен» (Symphogen), зараз вже дочірня 

компанія «Серв’є», збереже свою автономію та надалі покладатиметься на своїх досвідчених 

співробітників, зберігаючи штаб-квартиру в місті Баллеруп, Данія. 

В рамках угоди з придбання Крістоф Тюріо (Christophe Thurieau), виконавчий директор Інституту 

досліджень «Серв'є», був призначений головним виконавчим директором компанії «Симфоджен» 

(Symphogen), а Карін Гарре (Karin Garre), яка займала позицію головного операційного директора 

компанії «Симфоджен» (Symphogen) була призначена генеральним директором компанії 

«Симфоджен» (Symphogen). Мартін Олін (Martin Olin), який займав позицію головного 

виконавчого директора компанії «Симфоджен» (Symphogen), продовжить роботу в якості 

зовнішнього консультанта на час перехідного періоду. 

Виконавчий віце-президент з досліджень і розробок компанії «Серв'є» Клод Бертран (Claude 

Bertrand) повідомив: «Це придбання дозволить компанії «Серв'є» розширити свої компетенції в 

області розробки лікарських засобів  на основі моноклональних антитіл в онкології та інших 

терапевтичних сферах. Створена компанією «Симфоджен» (Symphogen) сучасна ефективна 

платформа для дослідження моноклональних антитіл посилить наші можливості в області 

розробки нових лікарських засобів і розширить наш портфель препаратів, що узгоджується з 

нашою метою, яку ми бачимо в забезпеченні доступності життєво зберігаючої терапії для 

якомога більшої кількості пацієнтів у всьому світі». 

Крістоф Тюріо, виконавчий директор Інституту досліджень «Серв'є» і головний виконавчий 

директор компанії «Симфоджен» (Symphogen) додав: «Ми поділяємо цінності компанії 

«Симфоджен» (Symphogen) і твердо переконані, що інновації та співробітництво є 

ключовими принципами для розробки методів лікування на користь пацієнтів. Ми раді вітати 

компанію «Симфоджен» (Symphogen) в складі Групи «Серв'є» і сподіваємося на подальшу 

плідну співпрацю з командою з розробки передових методів лікування на основі 

моноклональних антитіл». 
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Карін Гарре, генеральний директор компанії «Симфоджен» (Symphogen) зазначила: 

«Завершення цієї угоди знаменує собою початок нових можливостей компаній «Симфоджен» 

(Symphogen) і «Серв'є». Дане придбання, засноване на досвіді попередньої співпраці, зміцнює 

стратегію компанії «Серв'є» в області розробки моноклональних антитіл за рахунок 

можливостей компанії «Симфоджен». Я впевнена, що завдяки об'єднанню двох компаній, які 

поділяють спільні цінності, ми досягнемо видатних результатів в майбутньому». 

--- 

Про компанію Servier 

Servier – міжнародна фармацевтична компанія, яка управляється неприбутковим фондом, головний офіс 

якої розташований у м. Сюрен, Франція. Компанія представлена у 149 країнах, штат співробітників у світі 

складає 22 000 осіб. Група, що є цілком незалежною, реінвестує 25% свого обігу (за винятком генеричних 

препаратів) у дослідження і розробки та використовує весь прибуток для розвитку компанії. Корпоративне 

зростання Servier зумовлене постійним пошуком інновацій у п'яти ключових сферах: серцево-судинні, 

імунозапальні, нейропсихіатричні, онкологічні захворювання та діабет, а також діяльністю зі створення 

високоякісних генеричних препаратів. Крім розробки лікарських засобів, Servier також пропонує цифрові 

рішення для здоров'я. 

 

Розташована у Данії, «Симфоджен» (Symphogen) є дочірньою компанією Servier, яка має  високоякісні 

розробки моноклональних антитіл та володіє технологіями з дослідження антитіл з широким потенціалом 

ранніх розробок, а також технологіями, що дозволяють отримати моноклональні антитіла з унікальними 

функціональними можливостями, які можуть бути першими або кращими у відповідному класі лікарських 

засобів. 

 

Додаткова інформація: www.servier.com 

 

 

 

 

 

Контакти для представників ЗМІ: 

Соня Маркес (Sonia Marques): presse@servier.com – Tel. +33 (0)1 55 72 40 21 / +33 (0)7 84 28 76 13 

Жан-Клеман Верго (Jean-Clément Vergeau): presse@servier.com – Tel. +33 (0)1 55 72 46 16 / +33 (0)6 79 56 

75 96 

 

Контакти ТОВ «Серв’є Україна» для представників ЗМІ: 

Ганна Акопян, hanna.akopian@servier.com, тел. +380 44 490 34 41 

Слідкуйте за нами у 

соціальних мережах :  
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