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Leverkusen, 2020. augusztus 3. – Lezárult a tranzakció, amelynek során a Bayer Animal Health 
üzletágát az egyesült államokbeli Elanco Animal Health Incorporated részére értékesítette. A két 
vállalat tavaly augusztusban írta alá az erről szóló megállapodást. Az ügylet befejezésére a 
feltételül szabott követelmények teljesülését, így a hatósági jóváhagyások beszerzését követően 
kerülhetett sor. 
 

 
 
Az eladás lezárásával a Bayer a szokásos vételár-korrekciós tételek levonása után 5.17 milliárd 
amerikai dollárhoz jutott (adózás előtti összeg) készpénzben, valamint megszerezte az Elanco 
Animal Health 72,9 millió törzsrészvényét, amely az amerikai vállalat forgalomban lévő 
részvényeinek 15,5%-át teszi ki. A Bayer célja továbbra is az, hogy az Elanco-ban szerzett 
tulajdonrészt idővel továbbadja, azonban a részvényeket 2021 közepéig kötelező megtartania. 
 
Az Animal Health üzletág értékesítése a legnagyobb ügylet a Bayer 2018 novemberében 
megkezdett portfóliórendezési tranzakciósorozatában. Már értékesítésre került a lakossági 
egészségügyi termékek piacán mozgó Coppertone™ és Dr. Scholl’s™ márka, csakúgy, mint a 
Currenta német létesítményüzemeltetési szolgáltatóban birtokolt, mintegy 60%-os részesedés. A 
Bayer most értékesített Animal Health divíziója mintegy 4400 munkavállalót foglalkoztatott, és 
1,57 milliárd eurós forgalmat ért el 2019-ben. Az üzletág innovatív termékeket és megoldásokat 
fejleszt és értékesít társ- és haszonállatok betegségeinek megelőzésére és kezelésére.  
 

Lezárult a Bayer Animal Health üzletágának Elanco felé történő értékesítése 
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„Köszönjük az Animal Health divízió munkatársainak a vállalat iránti elkötelezettségüket és 
mindazt a sikert, amit a Bayer általuk érhetett el. Az Elanco erős tulajdonosa lesz az üzletágnak. A 
mostani ügylettel az állategészségügy terén vezető vállalat jön létre – mondta Werner Baumann, 
a Bayer AG igazgatótanácsának elnöke. – Emellett a dolgozóink érdekeit is védő megállapodás 
született.” Az Elanco-val kötött megállapodás értelmében a Bayer Animal Health üzletágának 
valamennyi munkavállalója legalább egy évig védett az egyoldalú elbocsátással szemben és 
összességében a korábbihoz hasonló, annál nem kedvezőtlenebb juttatásokra jogosult. 
 
A Bayer vállalatról 
A Bayer az élettudományok terén tevékenykedő globális vállalat, amely az egészségügyre és a 
táplálkozásra fókuszál. Termékeivel és szolgáltatásaival az emberek javát kívánja szolgálni 
segítséget nyújtva a növekvő és idősödő globális népességgel járó fő kihívások leküzdésében. A 
csoport ugyanakkor javítani szeretné jövedelemtermelő képességét, és az innováció és növekedés 
révén kíván értéket teremteni. A Bayer elkötelezte magát a fenntartható fejlődés alapelvei 
mellett, és a Bayer márkanév az egész világon a bizalom, a megbízhatóság és a minőség védjegye. 
A 2019-es pénzügyi évben a csoport mintegy 104 000 alkalmazottat foglalkoztatott, értékesítési 
árbevétele 43,5 milliárd euró volt. A vállalat tőkeberuházása 2,9 milliárd eurót, K+F ráfordításai 
5,3 milliárd eurót tettek ki. További tájékoztatásért látogasson el a www.bayer.com oldalra. 
 
Az Elanco vállalatról 
Az Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) a világ egyik vezető állategészségügyi vállalata, amely 
elkötelezett a haszon- és társállatok betegségeinek megelőzésére és kezelésére szolgáló termékek 
és szolgáltatások innovációja és előállítása mellett, amivel értéket teremt a gazdálkodók, 
kisállattartók, állatorvosok, egyéb érdekeltek, valamint a teljes társadalom számára. Az 
állategészségügy terén szerzett több mint 70 évnyi tapasztalatra támaszkodva segítjük vevőinket 
az általuk gondozott állatok egészségének megőrzésében és javításában, a helyi és globális 
közösségek előnyére. Az Elanco jövőképének központi elemét az életet gazdagító élelmiszerek és 
társak jelentik, emellett főszerepet kap benne az Elanco Healthy Purpose™ társadalmi 
felelősségvállalási programja, amelynek célja az állatok, emberek és a bolygó egészségének 
fenntartása. További információk a www.elanco.com oldalon! 
 
Kapcsolattartó: 
Nagy Marianna, Communication Specialist  
Tel. +36 30 886 1473  
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Jövőre vonatkozó kijelentések 
A közlemény a Bayer vezetősége által különböző jelenlegi feltételezések és előrejelzések alapján megfogalmazott, jövőre vonatkozó 
kijelentéseket tartalmazhat. Különféle ismert vagy ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok vagy egyéb tényezők miatt a vállalat 
tényleges jövőbeli eredménye, pénzügyi helyzete, fejlődése vagy teljesítménye jelentősen eltérhet az itt szereplő becslésektől. Ezek 
közé a tényezők közé tartoznak a Bayer nyilvánosságra hozott jelentéseiben szereplő tényezők is, amelyek megtalálhatók a Bayer 
www.bayer.com webhelyén. A vállalat nem vállal semmilyen felelősséget a jövőre vonatkozó kijelentések aktualizálására vagy a 
jövőbeli eseményekhez és fejleményekhez való igazítására. 


