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Vážený zákazníku, 

 
firma VWR dnes oznámila, že uzavřela definitivní smlouvu o svém převzetí Avantorem. Rádi bychom Vám sdělili, 
jak tato akvizice podpoří naše zákazníky v odvětvích, v nichž působíme. Myslíme si, že je důležité Vás ujistit o 
tom, že společnost VWR bude i nadále poskytovat řešení ohledně produktů a služeb, na něž jste zvyklí, beze 
změn. 
 
Spojením komplexních nabídek materialů s ultra vysokou čistotou a zákaznických řešení společnosti 
Avantor s celosvětovým rozsahem, bezkonkurenčním propojením  a hlubokými vztahy se zákazníky 
firmy VWR vytvoříme vertikálně integrovaného globálního hráče poskytujícího řešení ve výrobních a 
dodavatelských řetězcích pro biologické vědy, vyspělé technologie a výzkumný průmysl. 
 
Kombinovaná společnost vytvoří celosvětovou výrobní a distribuční platformu s výrazně větší škálou 
produktů. Obě společnosti sdílí pevný závazek v oblasti kvality, bezpečnosti, inovací a služeb pro 
zákazníky, který bude dále posilován díky jejich spojení. Poskytneme zákazníkům bezkonkurenční 
spolehlivost a vyšší dostupnost klíčových produktů a služeb na rozvinutých i rozvíjejících se trzích. 
Budeme též připraveni na měnící se potřeby zákazníků tím, že budeme poskytovat komplexní řešení, 
která zvyšují kvalitu, efektivitu a produktivitu. 
 
Očekává se, že po obdržení regulačních schválení a dalších obvyklých podmínek uzavírání obchodů 
bude transakce uzavřena ve třetím čtvrtletí letošního roku. Chci Vás ujistit, že během tohoto 
přechodného období i po jeho skončení  budou zákaznický servis a kvalita našich výrobků naší nejvyšší 
prioritou. 
 
Nadále budete spolupracovat s oddaným  týmem zaměstnanců společnosti VWR a zůstane zachována 
vysoká úroveň služeb, na kterou jste zvyklí. Tato akvizice neznamená změnu v našich hodnotách – 
budeme nadále dodávat stejné vysoce kvalitní výrobky a služby, které očekáváte od společnosti VWR. 

Jménem týmu VWR se těšíme na další spolupráci při pomáhání vědě. 
 
 
Se srdečnými pozdravy, 

 

Manuel Brocke-Benz 

Prezident a generální ředitel 
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Další informace a kde je najdete 

V souvislosti s navrhovanou transakcí společnost VWR předloží Komisi pro cenné papíry (dále jen KCP) a 
poskytne akcionářům společnosti VWR prohlášení. AKCIONÁŘI VWR JSOU NABÁDÁNI, ABY SI PŘED 
UČINĚNÍM JAKÉHOKOLIV ROZHODNUTÍ O HLASOVÁNÍ PŘEČETLI PROHLÁŠENÍ V PLNÉM ZNĚNÍ, AŽ BUDE 
K DISPOZICI, A JAKÉKOLIV JINÉ DOKUMENTY, KTERÉ BUDOU PŘEDLOŽENY KCP VE SPOJENÍ S 
NAVRHOVANOU FÚZÍ NEBO VLOŽENY ODKAZEM V PROHLÁŠENÍ  (BUDOU-LI JAKÉ), PROTOŽE BUDOU 
OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAVRHOVANÉ TRANSAKCI A STRANÁCH TÉTO NAVRHOVANÉ 
TRANSAKCE. Investoři a akcionáři mohou získat  zdarma kopii dokumentů podaných společností VWR u 
KCP na webových stránkách KCP na http://www.sec.gov. Navíc, investoři a akcionáři mohou získat 
zdarma kopii  podání VWR u KCP z webových stránek VWR na http://investors.vwr.com nebo směřovat 
žádost na: VWR Corporation, Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, 
Radnor, Pennsylvania 19087, Attn: Investor Relations, (610) 386-1700. 

VWR a někteří její ředitelé, výkonní ředitelé a někteří další členové vedení a zaměstanci společnosti VWR 
mohou být považováni za účastníky procesu získávání souhlasu akcionářů společnosti VWR s návrhy ve 
prospěch navrhované fúze. Informace o ředitelích a výkonných funkcionářích společnosti VWR jsou 
uvedeny v prohlášení pro řádnou valnou hromadu akcionářů VWR v roce 2017, které bylo předloženo 
KCP dle regule 14A dne 31. března 2017. Dodatečné informace týkající se zájmů těchto jednotlivců a 
dalších osob, jež mohou být považovány za účastníky procesu získávání souhlasu, budou zahrnuty v 
prohlášení ohledně fúze, které VWR podá u KCP a poskytne akcionářům VWR. 


