Aurobindo Pharma wint “Company of the Year” & “Acquisition of the Year”
onderscheidingen bij de Global Generics & Biosimilar Awards 2019.
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Hyderabad, India, 21 november 2019
Aurobindo, een toonaangevende wereldspeler van generieke geneesmiddelen, spécialité en OTCzelfzorgproducten, is verheugd dat zij twee prestigieuze prijzen heeft gewonnen tijdens de 6e Global
Generics & Biosimilars Awards 2019 bijeenkomst op 5 november in Frankfurt, Duitsland. Aurobindo nam
zowel de “Company of the Year” als “Acquisition of the Year”- onderscheidingen in ontvangst.
Aurobindo heeft de prijs “Company of the Year” gewonnen dankzij haar uitstekende bedrijfsontwikkeling,
innovatie en succes van het afgelopen jaar. De “Acquisition of the Year” onderscheiding werd uitgereikt
aan Aurobindo na de overname van Sandoz Inc. activiteiten in dermatologie en tabletten & capsules in
de Verenigde Staten.
“Wij zijn verheugd en vereerd om wederom te worden erkend met de Generics & Biosimilars Awards
2019 door één van de meest prestigieuze prijzen dit jaar te winnen: de onderscheiding van ‘Company
of the Year’. Deze prijs is een bevestiging van de geweldige ontwikkeling die we hebben geboekt om
een toonaangevend farmaceutisch bedrijf te worden en een erkenning van onze toewijding om
wereldwijd veilige, hoogwaardige en betaalbare generieke geneesmiddelen te leveren en beschikbaar
te stellen. Samen met de ‘Acquisition of the Year’ prijs vormen deze onderscheidingen een erkenning
van onze strategie om onze mondiale activiteiten te versterken en uit te breiden en ons productportfolio
te verbreden en verbeteren. Ik wil iedereen bedanken voor hun harde werk én feliciteren met dit
behaalde resultaat!” aldus V. Muralidharan, President van de Europese Businessactiviteiten van
Aurobindo.
De Global Generics & Biosimilars Awards, uitgereikt door Generics Bulletin in samenwerking met IQVIA,
behoren tot de meest gewilde onderscheidingen in de farmaceutische industrie. De prijzen worden
uitgereikt voor de meest opmerkelijke prestaties van het afgelopen jaar in de generieke industrie,
biosimilars en geneesmiddelen met toegevoegde waarde, en onderkennen en waarderen de
inspanningen om meer betaalbare medicijnen beschikbaar te maken voor meer mensen wereldwijd.

Over Aurobindo
Aurobindo Pharma Limited (www.aurobindo.com) (NSE: AUROPHARMA, BSE: 524804, Reuters:
ARBN.NL, Bloomberg; ARBP: IN), is een toonaangevende wereldspeler van generieke
geneesmiddelen, spécialité en OTC zelfzorgproducten. Het portfolio omvat producten in de belangrijkste
therapeutische gebieden waaronder antibiotica, antiretrovirale middelen, CVS, CNS, systemische
gastro-enterologie, anti-allergie, antidiabetica en andere therapeutische gebieden. De VS en Europa
zijn de twee belangrijkste markten voor Aurobindo en zijn samen goed voor meer dan 70% van de totale
omzet van US$ 2,8 miljard. De nieuwe productontwikkelingsactiviteiten worden door een excellente
R&D-organisatie aangestuurd. Bovendien zijn de productiefaciliteiten goedgekeurd door ’s werelds
vooraanstaande regelgevende instanties waaronder US FDA, UK MHRA, Japan PMDA, WHO, Health
Canada, MCC South Africa en ANVISA Brazilië. Het hoofdkantoor van Aurobindo is gevestigd in
Hyderabad, India.
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Disclaimer
This press release contains statements that may constitute "forward looking statements" including and
without limitation, statements relating to product characteristics and uses, sales potential and target
dates for product launch, implementation of strategic initiatives, and other statements relating to our
future business developments and economic performance. While these forward-looking statements
represent our judgment and future expectations concerning the development of our business, a number
of risks, uncertainties and other factors could cause actual developments and results to differ materially
from our expectations. The company undertakes no obligation to publicly revise any forward-looking
statements to reflect future events or circumstances and will not be held liable for any use of this
information.
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