PRESS RELEASE

Prêmio do Corporate Media & TV Awards em Cannes atribuído
ao Filme Institucional da Sanofi Pasteur “It Happened”
(Aconteceu)
- O filme celebra a união entre o setor, os cientistas e os profissionais de saúde no mundo
todo no combate às doenças infecciosas - Premiado em duas categorias: Vídeos Corporativos e Comunicações Integradas Lyon, França – 14 de Outubro de 2016 – A Sanofi Pasteur, a unidade de negócios globais de
vacinas da Sanofi, anunciou hoje que seu filme institucional “It Happened” foi premiado em duas
categorias pelo Corporate Media & TV Awards em Cannes: Vídeos Corporativos e Comunicações
Integradas.
O filme “It Happened” documenta o compromisso tradicional com a saúde pública da empresa de
vacinas, que trabalha junto com as comunidades médicas e científicas internacionais para
disponibilizar as vacinas que são necessárias para proteger as populações no mundo todo.
Os marcos na saúde pública destacados no filme são representados pela campanha realizada no
Brasil nos anos 70 na resposta vacinal ao surto de meningite e os últimos esforços na atual batalha
global para a erradicação da pólio. O filme termina com a mais recente inovação da empresa, a
primeira vacina do mundo contra a dengue, que vem sendo introduzida primeiro nos países
endêmicos onde essa doença continua a representar uma crescente e significante prioridade de
saúde pública.
O filme Institucional “It Happened” celebra o papel histórico e constante da Sanofi Pasteur, em
conjunto com as comunidades científicas e de saúde pública globais, no combate às doenças
infecciosas que ameaçam a saúde mundial,” observou Alain Bernal, Vice-Presidente Global de
Comunicações da Sanofi Pasteur. “Estamos muito satisfeitos que o júri em Cannes tenha
reconhecido o significado do filme que visa a transmitir a crença e a missão da nossa Empresa de
forma tão eloqüente.”
Para salientar o importante papel do público para valorizar a vacinação, o filme conta a história de
Ricardo e Tiago, pai e filho, os primeiros a serem vacinados contra a dengue no interior do Brasil. A
sua história serve como cenário para o reconhecimento do papel dos pesquisadores e dos
aplicadores de vacina no mundo todo em seu combate às doenças infecciosas como a dengue.
Quase 400 milhões de pessoas são infectadas pela dengue a cada ano, 1 sendo que a doença
representa uma prioridade de saúde publica em muitos países da América Latina e da Ásia. A
vacina contra a dengue da Sanofi Pasteur é a primeira vacina contra a doença recomendada pela
Organização Mundial da Saúde.2 Até hoje, a vacina já foi registrada em 11 países onde a dengue é
endêmica na Ásia e na América Latina. Outros registros estão a caminho.
A premiação foi anunciada formalmente durante uma cerimônia em Cannes. O filme pode ser visto
no YouTube, no canal da Sanofi Pasteur, em https://youtu.be/PWW5xdEtNpA
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Sobre a Sanofi
A Sanofi, um líder global em saúde, descobre, desenvolve e oferece soluções terapêuticas com
foco nas necessidades dos pacientes. A Sanofi está organizada em cinco unidades de negócio
globais: Diabetes e Cardiovascular, Medicamentos em Geral e Mercados Emergentes, Sanofi
Genzyme, Sanofi Pasteur e Merial. A Sanofi está cotada na bolsa de Paris (EURONEXT: SAN) e
na de Nova York (NYSE: SNY).
A Sanofi Pasteur, a divisão de vacinas da Sanofi, fornece mais de 1 bilhão de doses de vacinas
todos os anos, permitindo imunizar mais de 500 milhões de pessoas no mundo. Líder mundial no
setor de vacinas, a Sanofi Pasteur produz um portfólio de vacinas de alta qualidade, que
representam suas áreas de especialização e atendem à demanda da saúde pública. O legado da
empresa para criar vacinas que protegem a vida, remonta a mais de um século. A Sanofi Pasteur é
a maior empresa totalmente dedicada a vacinas. A empresa investe mais de 1 milhão de euros por
dia em pesquisa e desenvolvimento. Para mais informações, acesse:
www.sanofipasteur.com ou www.sanofipasteur.us
Declarações Prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, tal como definido na Private Securities Litigation
Reform Act de 1995, conforme última redação. As declarações prospectivas não constituem fatos históricos. Estas
declarações incluem projeções financeiras e estimativas bem como as hipóteses sobre as quais assentam, declarações
sobre planos, objetivos, intenções e expectativas referentes a futuros resultados financeiros, acontecimentos,
operações, serviços, potencial de produtos e desenvolvimento e declarações relacionadas com o desempenho futuro.
As declarações prospectivas são geralmente identificadas por palavras como "esperar", "antecipar", "acreditar",
"pretender", "estimar", "planejar" e expressões semelhantes. Apesar de a direção da Sanofi acreditar que as
expectativas refletidas nas declarações prospectivas são razoáveis, deve-se alertar os investidores para o fato de que
as informações e declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais difíceis de
prever e geralmente fora do controle da Sanofi, o que pode implicar que os resultados e desenvolvimentos realizados
variem bastante daqueles expressos, implícitos ou previstos nas informações e declarações prospectivas. Esses riscos
e incertezas incluem, entre outros, as incertezas inerentes à pesquisa e desenvolvimento, futuros dados clínicos e
análises, incluindo pós-comercialização, decisões tomadas pelas autoridades reguladoras, tais como a FDA ou a EMA,
relativamente a se e quando registrar um determinado medicamento, dispositivo ou aplicação biológica que possa ser
submetido para um desses produtos candidatos, assim como as suas decisões com respeito aos rótulos e quaisquer
outros assuntos que possam afetar a disponibilidade ou potencial comercial desses produtos candidatos, a ausência de
garantia de que os produtos candidatos, se aprovados, serão comercialmente bem-sucedidos, a aprovação futura e o
sucesso comercial de alternativas terapêuticas, a capacidade do Grupo em se beneficiar de oportunidades de
crescimento externo, tendências nas taxas de câmbio e taxas de juros prevalecentes, o impacto das políticas de
contenção de custos e alterações subsequentes, o número médio de ações em circulação, bem como os assuntos
discutidos ou identificados em documentos públicos depositados pela Sanofi junto à SEC e às AMF, incluindo os
descritos nas seções "Fatores de Risco" e "Nota de Advertência Relativamente a Declarações Prospectivas" do
relatório anual no Formulário 20-F da Sanofi para o ano findo a 31 de dezembro de 2015. Além das obrigações
impostas pela legislação aplicável, a Sanofi não tem obrigação de atualizar ou rever as informações ou declarações
prospectivas.
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