Diegem, 24 november 2016

Geachte Mevrouw, geachte Heer,

Op 8 maart 2016, hebben MSD, bekend als Merck & Co. Inc. in de Verenigde Staten van Amerika &
Canada ("MSD") en Sanofi Pasteur SA ("Sanofi Pasteur") hun intentie aangekondigd om de
activiteiten van hun joint venture Sanofi Pasteur MSD ("SPMSD"), actief op het gebied van vaccins, te
beëindigen. Na de ontbinding van SPMSD, voorzien beide ondernemingen om elk hun vaccins te
integreren in hun bestaande commerciële structuur. Beiden zullen onafhankelijk van elkaar hun vaccin
portfolio in Europa beheren.
MSD en Sanofi Pasteur hebben onlangs goedkeuring gekregen van de Europese Commissie voor
deze transactie, dewelke van kracht wordt op 1 januari 2017. Vanaf die datum zullen MSD en Sanofi
Pasteur hun activiteiten en het beheer van hun respectievelijke vaccins, dewelke momenteel
gecommercialiseerd worden door SPMSD, zelfstandig verder zetten. Gelieve onderaan de lijst van
vaccins te vinden die in de toekomst door MSD en Sanofi Pasteur zullen beheerd worden.
De laatste fase van het ontbinden van de joint venture is nu gestart. Gedurende deze periode zullen
SPMSD, MSD en Sanofi Pasteur samenwerken om op een gecoördineerde manier de overgang te
garanderen en hun verplichtingen naar volksgezondheid, en hun engagement naar klanten, partners
en medewerkers toe te behouden.
Tot en met 31 december 2016, blijft SPMSD volledig verantwoordelijk voor alle operaties en blijven de
manier van functioneren en de belangrijkste contactpersonen bij SPMSD ongewijzigd (commercieel,
logistiek, boekhouding, medische dienst, geneesmiddelenbewaking, kwaliteitscontrole).
Graag willen we u informeren over een aantal praktische aspecten die zich tijdens de
overgangsperiode zullen voordoen voor diegenen die directe bestellingen plaatsen. Gelieve hier
rekening mee te houden:

Bestellingen en leveringen:
In het kader van de programma's van de Vlaamse Gemeenschap zullen alle bestellingen van vaccins
in Vaccinnet die tot en met 9 december 2016 worden geplaatst, uiterlijk tot 15 december 2016
worden geleverd.
Alle bestellingen die tussen 10 december 2016 en 5 januari 2017 worden geplaatst, zullen door MSD
of Sanofi Pasteur worden behandeld en geleverd vanaf 9 januari 2017.

MSD en Sanofi Pasteur zetten zich volledig in om de continuïteit van het beheer van de vaccin
activiteiten van SPMSD te garanderen in België.
Wij verzekeren u dat zowel SPMSD, MSD als Sanofi Pasteur alles in het werk zullen stellen om deze
overgang vlot te laten verlopen zodat we onze missie op het gebied van volksgezondheid kunnen
blijven continueren.
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Gardasil®
Gardasil® 9
HBvaxPRO® 5µg
HBvaxPRO® 10µg
HBvaxPRO® 40µg
M-M-RVAXPro®
Pneumovax® 23
Provarivax®
RotaTeq®
Vaqta® 50 U
Vaqta® junior 25 U
Zostavax®
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Act-HiB®
Hexyon®
Imovax Polio®
Intanza® 15µg
Revaxis®
Stamaril®
Tetravac®
Typhim® Vi
Geïnactiveerd Rabiësvaccin Mérieux HDCV®
Vaxigrip®

