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Viatris Inc., dünyanın değişen sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için 
konumlandırılmış yeni bir tür sağlık şirketi olarak hizmete giriyor 

 
 Mylan ve Pfizer'in bir divizyonu olan Upjohn’un birleşmesiyle kurulan şirket ilaca erişime 

ve iyileştirilmiş tedavi sonuçlarına odaklanıyor 
 
PITTSBURGH, Kasım 16, 2020 / PRNewswire  - Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS), Mylan 
N.V. ve Pfizer'in bir divizyonu olan Upjohn’un başarılı bir şekilde birleşmesinin ardından 
bu hafta kuruldu. Birbirini tamamlayan bu iki şirketi birleştiren Viatris, 165'ten fazla ülke 
ve bölgedeki hastalara yüksek kaliteli ilaçlar sunmak için bilim, üretim ve dağıtım 
alanlarında uzmanlığa ve kanıtlanmış ruhsatlandırma, medikal ve ticari yetkinliklere sahip 
bir şirket olarak konumlanıyor. 
 
Viatris, misyonu “hangi coğrafi konum veya durumda olursa olsunlar hastaların ilaçlara 
erişmelerini mümkün kılmak, hastaları sağlığına kavuşturmak için sorumlu, sürdürülebilir 
süreçler ve yenilikçi çözümler geliştirmek, insanları ürün ve hizmetlerle buluşturmak için 
kolektif uzmanlığından yararlanmak yoluyla, tüm dünyada insanların hayatlarının her 
döneminde daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak” olan yeni bir tür sağlık şirketidir. 
 
Viatris Yönetim Kurulu Başkanı Robert J. Coury, "16 Kasım 2020 itibariyle dünyanın 
her yerinde hastaların ve sağlık sistemlerinin yüksek kaliteli ilaçlara daha etkin bir şekilde 
erişmelerini sağlamak üzere gereken büyüklüğe ve derinliğe sahip küresel bir şirket 
kurmak için, on yıldan fazla süren stratejik, düşünülmüş bir çalışmanın sonucu olan 
Viatris'in lansmanını kutluyoruz. Viatris’in önündeki fırsatlardan ve hastalarımızdan 
çalışanlarımıza, müşterilerimizden hissedarlarımıza kadar her paydaşımız için 
yaratmasını beklediğimiz değerden son derece eminim.” diyor. 
 
Viatris, faaliyet göstereceği ilk tam çeyreğin bitiminden itibaren, serbest nakit akışının 
(Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri’ne göre işletme nakit akışı eksi 
sermaye harcamaları şeklinde hesaplanmaktadır) en az yüzde 25'ini hissedarlarına 
temettü olarak dağıtma taahhüdüne sadık kalmaktadır ve temettü miktarını gelecek 
dönemlerde arttırma beklentisindedir. Şirket ayrıca, zaman içinde 2,5 kat hedef kaldıraç 
oranı doğrultusunda kaldıraç oranını azaltma taahhüdünün arkasında durmaktadır ve 
yatırım derecesi notunu da korumaya kararlıdır. 
 



 

 

Yaklaşık 45.000 çalışandan oluşan bir işgücüne sahip Viatris'in yönetim merkezi ABD'de 
bulunuyor; ayrıca Pittsburg (ABD), Şangay (Çin) ve Haydarabad (Hindistan) kentlerinde 
küresel merkezleri var. Viatris'in portföyü, dünya çapında tanınan markalar, kompleks 
jenerik ve markalı ilaçlar, büyüyen bir biyobenzer portföyü, reçetesiz ürünler dahil olmak 
üzere hem bulaşıcı hem de bulaşıcı olmayan hastalıkları kapsayan geniş bir tedavi alanı 
yelpazesinde 1.400'den fazla onaylanmış molekülden oluşmaktadır. 
 
Viatris CEO'su (İcra Kurulu Başkanı) Michael Goettler şunları söylüyor: "Deneyimli ve 
çeşitlilik içeren bir yönetim ekibi, güçlü bir finansal profil ve benzersiz bir küresel altyapı 
ile donatılmış yolculuğumuza başlıyoruz. Çalışanlarımızla birlikte, Viatris'in tüm dünyada 
insanların hayatlarının her döneminde daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olma misyonu 
etrafında birleşiyor ve performans odaklı, son derece ilgi çekici ve kapsayıcı bir kültür 
oluşturuyoruz. Küresel altyapımız ve erişimimiz, dünyanın her yerinden insanların ilaca 
erişimini artırmak için oluşturuldu. Küresel Sağlık Hizmeti Geçidi (Global Healthcare 
Gateway™) aracılığıyla potansiyel ortaklara hazır erişim fırsatı sunuyor, Viatris'i dünya 
genelindeki pazarlara, müşterilere ve hastalara ulaştırarak, gerçek bir Tercih Edilen İş 
Ortağı (Partner of Choice™) yapıyoruz. Viatris’i oluşturmak için bir araya geldiğimiz için, 
hemen yeni şirketin hastalara, hissedarlara, müşterilere ve diğer paydaşlara sürdürülebilir 
değer sunmak için en iyi şekilde yapılandırılmasını ve verimli bir şekilde kaynaklanmasını 
sağlamaya başlayacağız.” 
 
Viatris, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği önde gelen 10 ölüm nedeninin 
dokuzunu tedavi eden güvenilir, yüksek kaliteli ilaçlar sağlıyor. Viatris, HIV/AIDS ve diğer 
bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek için önde gelen bir antiretroviral sağlayıcısı. HIV tedavisi 
gören 23 milyondan fazla insanın yaklaşık yüzde 40'ı ürünlerimizi kullanıyor; ayrıca, 
dünyadaki HIV pozitif çocukların yüzde 60'ı Viatris ürünlerimizle tedavi oluyor. 
 
Viatris Başkanı Rajiv Malik konuyla ilgili şunları söylüyor: "Sağlık hizmetlerine erişimi 
artırma ve karşılanmamış ihtiyaçları karşılama konusundaki benzersiz konumumuz, 
pazarlar ve kanallar genelinde ticari erişimimizin yanı sıra sınıfının en iyisi bilimsel, ruhsat, 
üretim ve tedarik zinciri yeteneklerimize dayanmaktadır. Yaptığımız her şeyde kaliteye 
olan kalıcı ve kararlı bağlılığımız, önceki şirketlerimizin ayırt edici bir özelliğidir. Birleşmiş 
ticari yetkinliklerimizin ve coğrafyalar arasındaki çeşitli portföyümüzün, daha fazla 
müşteriye ve hastaya ulaşma becerimizi güçlendirmemizi sağlayacağına inanıyoruz. 
Erişim ve sağlığın önündeki engellerin azaltılmasına yardımcı olan ve dünya genelinde 
hastalar, aileler ve topluluklar üzerinde kalıcı, olumlu bir etki bırakma potansiyeline sahip 
stratejik ortaklıklar kurmak için bu gelişmiş güçlerden yararlanmayı umuyoruz." 
 
Viatris CFO (Mali İşler Müdürü Finans Grubu Başkanı) Sanjeev Narula ise şunları 
söylüyor: "Mali disiplin yoluyla, yeni girişimimizin gücünü, kabiliyetini ve esnekliğini 
artırmayı ve insanların daha uzun, daha sağlıklı yaşamasına yardımcı olmak için yeni 
fırsatlara kapı açmayı umuyoruz.  Şubat sonu ya da mart başında, Viatris'in belirtilen 
taahhütlerini nasıl yerine getirebileceğini ve değer yaratmayı en üst düzeye çıkarmak için 



 

 

izleyeceği yol haritasını, güçlü ve hızlandırıcı serbest nakit akışları yaratma beklentimiz 
dahil ana hatlarıyla açıklayacağımız Yatırımcı Günümüzü dört gözle bekliyoruz" 
 
Viatris, 1 milyar dolarlık sinerji elde etmek ve yeni şirketin hastalara, hissedarlara, 
müşterilere ve diğer paydaşlara sürdürülebilir değer sunmak üzere en optimal şekilde 
yapılandırılması ve kaynak verimliliğinin sağlanması için, önemli bir küresel yeniden 
yapılandırma programı başlatıyor. Şirket şu anda işgücü eylemleri ve diğer yeniden 
yapılandırma faaliyetleri dahil olmak üzere programın belirli parametrelerini tanımlama 
sürecinde. Planlar tamamlanırken bu programla ilgili diğer ayrıntıların bu yılın sonuna 
kadar açıklanması bekleniyor. Genişletilmiş programın temel faaliyetlerinin, küresel 
üretim ve tedarik ağının rasyonelleştirilmesi ve şirketin işlevsel ve ticari yeteneklerinin 
optimizasyonu yoluyla şirketin maliyet tabanını azaltması bekleniyor. 
 
Mylan ve Upjohn birleşmesi 29 Temmuz 2019'da duyuruldu ve son düzenleme izni ABD 
Federal Ticaret Komisyonu’ndan 30 Ekim 2020'de alındı. Viatris, global kapanıştan 
sonraki ilk tam işlem günü olan 17 Kasım 2020’nin başlangıcında, Nasdaq'da VTRS borsa 
kodu altında normal ticaretine başladı. Türkiye’de iki şirketin entegrasyon süreci ilerleyen 
dönemde gerçekleşecektir.. 
 
Editöre Not: 
Etkileşimli haber bültenine bu adresten ulaşılabilir: 
https://www.multivu.com/players/English/8797951-viatris/ 
 
Mylan Türkiye’de Meda Pharma İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti ismiyle faaliyet göstermektedir. 
 
Pfizer’in Upjohn divizyonu Türkiye’de Pfizer İlaçları Ltd. Şti. ismiyle faaliyet 
göstermektedir.   
 
 
 
 
 
 
Viatris hakkında 
Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS), tüm dünyada insanların hayatlarının her döneminde daha 
sağlıklı yaşamalarını sağlamak için konumlandırılan yeni bir tür sağlık şirketidir. İlaçlara 
erişim sağlar, sürdürülebilir operasyonları ilerletir, yenilikçi çözümler geliştirir ve türünün 
tek örneği Global Healthcare Gateway™ aracılığıyla daha fazla kişiyi daha fazla ürün ve 
hizmetle buluşturmak için kolektif uzmanlığından yararlanır. Kasım 2020'de Mylan ve o 
dönemde Pfizer'in bir divizyonu olan Upjohn’un birleşmesiyle kurulan Viatris, 165'den 
fazla ülke ve bölgedeki hastalara yüksek kaliteli ilaçlar sunmak için bilimsel, üretim ve 
dağıtım uzmanlığını kanıtlanmış düzenleyici, medikal ve ticari yeteneklerle bir araya 
getiriyor. Viatris'in portföyü, dünya çapında tanınan markalar, kompleks jenerik ve markalı 



 

 

ilaçlar, büyüyen bir biyobenzer portföyü, reçetesiz ürünler dahil olmak üzere hem bulaşıcı 
hem de bulaşıcı olmayan hastalıkları kapsayan geniş bir tedavi alanı yelpazesinde 
1.400'den fazla onaylanmış molekülden oluşmaktadır. Yaklaşık 45.000 kişilik küresel bir 
işgücüne sahip olan Viatris'in yönetim merkezi ABD'de, küresel merkezleri ise Pittsburgh, 
Şangay ve Haydarabad’da (Hindistan'da) bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için Viatris.com 
ve investtor.viatris.com adreslerini ziyaret edebilir, @ViatrisInc, LinkedIn,  YouTube  ve 
Twitter üzerinde bağlantı kurabilirsiniz.  
 
 
 
İleriye Dönük ifadeler 
 
Bu basın bülteni, Viatris ™ 'in piyasaya sürülmesine ilişkin olanlar dahil "ileriye dönük 
ifadeler" oluşturan beyanlar içerir; Mylan NV'nin ("Mylan"), bir Reverse Morris Trust 
işleminde ("Birleşme") ve Upjohn Inc. ( "Upjohn"), birleşik Upjohn Business ve Mylan 
işletmesinin ana kuruluşu oldu ve "Viatris Inc." olarak yeniden adlandırıldı. (“Viatris”) 
Birleşmesinin kapanışından itibaren geçerli olmak üzere; Viatris'in operasyonlarının ilk 
çeyreğinden sonra başlayan, GAAP işletme nakit akışı eksi sermaye harcamalarına 
dayalı olarak, serbest nakit akışlarının% 25'i oranında beklenen temettü; zaman içinde 
2,5 kat hedef kaldıraç oranına yönelik kaldıraç oranını artırma taahhüdünün arkasında 
duran ve yatırım derecesi notunu korumayı taahhüt eder; Viatris, 1 milyar dolarlık sinerji 
elde etmek ve yeni şirketin hastalara, hissedarlara, müşterilere ve diğer paydaşlara 
sürdürülebilir değer sunmak için en uygun şekilde yapılandırılmasını ve verimli bir şekilde 
kaynaklanmasını sağlamak için önemli bir küresel yeniden yapılandırma programı 
başlatıyor; şirket şu anda işgücü eylemleri ve diğer yeniden yapılandırma faaliyetleri dahil 
olmak üzere programın belirli parametrelerini tanımlama sürecindedir; Planlar 
tamamlanırken, genişletilmiş programın temel faaliyetlerinin, küresel üretim ve tedarik 
ağının rasyonalizasyonu ve optimizasyonu yoluyla şirketin maliyet tabanını düşürmesi 
beklendiğinden, bu program için daha fazla ayrıntıların bu yılın sonunda açıklanması 
beklenmektedir. Şirketin işlevsel ve ticari yetenekleri; ve Birleşmenin faydaları ve 
sinerjileri, Viatris ve ürünleri için gelecekteki fırsatlar arasında, gelecekteki operasyonlar, 
mali veya işletme sonuçları, sermaye tahsisi, temettü politikası, borç oranı, beklenen iş 
seviyeleri, gelecekteki kazançlar, planlanan faaliyetler, beklenen büyüme hakkında diğer 
beyanlar, pazar fırsatları, stratejileri, yarışmaları ve gelecek dönemler için diğer 
beklentiler ve hedefler yer alır. Bu ifadeler, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava 
Reformu Yasası'nın güvenli liman hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. İleriye dönük 
beyanlar, doğası gereği riskler ve belirsizlikler içerdiğinden, gelecekteki fiili sonuçlar, bu 
tür beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir. Bu tür 
farklılıklara neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek faktörler arasında, bunlarla 
sınırlı olmamak üzere, COVID-19 pandemisinin neden olduğu süregelen zorluklar ve 
belirsizlikler dahil olmak üzere halk sağlığı salgınları, salgınlar ve salgınların potansiyel 
etkileri; Mylan ve Upjohn Business'ın entegrasyonunun beklenenden daha zor, zaman 
alıcı veya maliyetli olması; Viatris'in beklenen zaman çerçevesinde Kombinasyonla 



 

 

bağlantılı olarak beklenen faydaları, sinerjileri ve işletme verimliliklerini elde edememesi 
veya Mylan ile Upjohn Business'ı başarılı bir şekilde entegre edememesi olasılığı; sağlık 
hizmetleri ve farmasötik düzenleyicilerin eylemleri ve kararları; ABD'de ve yurtdışında 
sağlık ve ilaç yasaları ve düzenlemelerindeki değişiklikler; Viatris’in pazara yeni ürünler 
getirme becerisinin önündeki herhangi bir düzenleyici, yasal veya diğer engeller; klinik 
denemelerin başarısı ve Viatris’in veya ortaklarının yeni ürün fırsatlarını uygulama ve 
ürünleri geliştirme, üretme ve ticarileştirme becerisi; devam eden yasal işlemlerin 
kapsamı, zamanlaması ve sonucu ve bu tür işlemlerin Viatris'in mali durumu, faaliyet 
sonuçları ve / veya nakit akışları üzerindeki etkisi; herhangi bir önemli veri güvenliği ihlali 
veya veri gizliliği veya bilgi teknolojisi sistemlerimizde kesinti; Çin'deki operasyonlarımız 
dahil olmak üzere uluslararası operasyonlarla ilişkili riskler; fikri mülkiyeti koruma ve fikri 
mülkiyet haklarını muhafaza etme yeteneği; üçüncü taraf ilişkilerindeki değişiklikler; 
Viatris’in veya ortaklarının müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde ve müşteri satın alma 
modellerinde meydana gelen herhangi bir değişikliğin etkisi; rekabetin etkileri; Viatris veya 
ortaklarının ekonomik ve mali koşullarındaki değişiklikler; yönetimin kontrolü dışındaki 
belirsizlikler ve konular; Amerika Birleşik Devletleri'nde ("US GAAP") genel olarak kabul 
edilen muhasebe ilkelerine ve ilgili standartlara veya ilgili standartlara uygun olarak 
finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan tahminler ve yargılarda ve finansal ölçü 
tahminlerinin sağlanmasında yer alan doğal belirsizlikler ayarlanmış temel; ve 25 Ekim 
2019 tarihinde Upjohn tarafından SEC'e sunulan ve Menkul Kıymetler ve Borsa 
Komisyonu tarafından yürürlüğe girdiği ilan edilen bir vekaletname / izahname içeren, 
değiştirilmiş Form S-4 Kayıt Beyannamesindeki diğer riskler ("SEC ”) 13 Şubat 2020 
tarihinde, Upjohn tarafından SEC'e 12 Haziran 2020'de sunulan ve SEC tarafından 30 
Haziran 2020'de yürürlüğe giren bir bilgi beyanını içeren Form 10'a ilişkin Tescil Ettiren 
Beyanı ve nihai bilgilendirme beyanı Upjohn'un 6 Ağustos 2020 tarihinde dosyalanan 
Form 8-K ile ilgili Güncel Raporuna Ek 99.1 olarak eklenmiş olan rapor yer alır. Viatris, 
yatırımcılar için önemli olabilecek bilgileri yatırımcı.viatris.com adresindeki web sitesinde 
rutin olarak yayınlar ve bu web sitesini, SEC'in Düzenlemeler Fuarı Açıklaması ( Reg FD). 
Viatris, yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, bu yayın tarihinden sonra bu beyanları 
revizyon veya değişiklik için güncelleme yükümlülüğü üstlenmez. 
 
GAAP Dışı Mali Önlemler 
 
Bu metin, U.S. GAAP kapsamında bildirilenden farklı olan belirli finansal bilgilerin 
sunumunu ve tartışılmasını içerir. Kaldıraç hedefi ve serbest nakit akışı dahil, ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, GAAP dışı bu mali önlemler, yatırımcıların ve diğer 
okuyucuların Viatris'in mali performansını anlamalarını ve değerlendirmelerini 
desteklemek için sunulmuştur. Viatris, US GAAP tarafından bildirilen mali ölçütler veya 
ileriye dönük GAAP dışı mali ölçütlerin en doğrudan karşılaştırılabilir ABD GAAP ölçüsü 
ile nicel mutabakatları için ileriye dönük bilgiler sunmamaktadır, çünkü belirli önemli 
kalemlerin nihai sonucunu makul kesinlikle tahmin edememektedir. Bu kalemler, koşullu 
bedeldeki değişiklikler ve diğer belirli kazançlar veya zararlar dahil, entegrasyon, yeniden 
yapılandırma giderleri, varlık değer düşüklüğü, dava ödemeleri ve diğer şarta bağlı 



 

 

durumlar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere satın alma ile ilgili 
giderleri içerir. Bu öğeler belirsizdir, çeşitli faktörlere bağlıdır ve ilgili dönem için ABD 
GAAP tarafından bildirilen sonuçlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. 
 
İleriye dönük GAAP dışı finansal önlemler, Viatris ≤ 2,5x sürdürülebilir kaldıraç hedefi, (i) 
hedeflenen uzun vadeli ortalama borç ve (ii) hedeflenen uzun vadeli Kredi Anlaşması 
Düzeltilmiş FAVÖK oranına dayanmaktadır. Bununla birlikte, Şirket hedefi geliştirmek için 
gelecekteki tutarları ölçmemiş ancak genel olarak hedefi korumak için uzun vadeli 
ortalama borcu ve düzeltilmiş kazançları ve FAVÖK'ü yönetme hedefini belirtmiştir. Bu 
hedefler, Şirket rehberliğini yansıtmaz. Viatris serbest nakit akışlarına yapılan atıflar, 
işletme faaliyetleri tarafından sağlanan ABD GAAP net nakit eksi sermaye harcamalarıdır. 
 
GAAP dışı mali önlemler hakkında daha fazla bilgi için investtor.viatris.com adresindeki 
Viatris web sitesine bakınız. 
 


