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Tisztelt Partnerünk, 
 
A  VWR nemrégiben bejelentette, hogy  végleges  megállapodást kötött az Avantorral a két cég 
egyesülésének érdekében.  Ez a lépés a jövőben biztosítja majd, hogy még szélesebb körben ki 
tudjuk szolgálni  partnereink igényeit  és támogatni munkájukat. Fontosnak tartjuk azonban  
biztosítani üzletfeleinket  arról, hogy a VWR továbbra is megszakítás nélkül gondoskodik a 
partnerei által megszokott és elvárt szolgáltatások  színvonaláról. 
 
Az Avantor ultra-magas tisztaságú vegyszer kínálatával, és  vevői megoldások széles körű 
biztosításával, valamint  a VWR  globálitásával,  folyamatos ellátást biztosító rendszereivel  
együtt,  vertikálisan integrált, globális szereplővé válik az élettudományok, a  fejlett 
technológiák és a kutatási iparágak területén. 
 
Az egyesített vállalat világszínvonalú, globális gyártási és forgalmazási platformot hoz létre, 
szignifikánsan növelt termék kínálattal és szolgáltatások széles  skálájával. Mindkét vállalat 
erősen elkötelezett a minőség, a biztonság, az innováció és az ügyfélközpontúság iránt, amely 
tovább fog erősödni ezen  fúzió által. Továbbra is biztosítani fogjuk ügyfeleink számára  a  
megbízhatóságot és hozzáférést a számukra legfontosabb  termékekhez és szolgáltatásokhoz 
mind a fejlett mint pedig a  fejlődő piacokon. A változó vevői igényeket is kielégítjük olyan end-
to-end megoldásokkal, amelyek növelik a minőséget, a hatékonyságot és a termelékenységet. 
 
Tekintettel  az ilyenkor szokásos akvizíciós eljárási rendre  és szabályozásra, a tranzakció 
várhatóan ez év harmadik negyedévében  zárul le. Ebben az átmeneti időszakban és azon túl is 
szeretnénk  biztosítani Önt  arról, hogy partnereink elégedettsége és termékeink minősége a 
jövőben is a legmagasabb prioritást élvezi majd. 
 
A  VWR munkatársai továbbra is mindent megtesznek azért, hogy biztosítsák az Ön és vállalata 
számára már eddig is megszokott  magas színvonalú szolgáltatásokat.  A felvásárlás nem jelent 
változást az értékteremtésünkben - továbbra is ugyanazokat a kiváló minőségű termék- és 
szolgáltatási megoldásokat fogjuk biztosítani, amelyeket partnereink  a VWR-től elvárnak. 
 
A VWR csapata nevében, várakozással tekintünk az együttműködésünk folytatásához és 
mindent megteszünk, hogy segítsük partnereink  munkáját a tudomány fejlesztése érdekében. 
 
 
 

Szívélyes üdvözlettel, 

Manuel Brocke-Benz 
President and CEO 



VWR  
Radnor Corporate Center, Building One, Suite 200, P.O. Box 6660, 100 Matsonford Road, Radnor, PA 19087 

610.386.1700 | vwr.com 

Additional Information and Where to Find It 

In connection with the proposed transaction, VWR will file with the Securities and Exchange 
Commission (the “SEC”) and furnish to VWR’s stockholders a proxy statement. BEFORE MAKING 
ANY VOTING DECISION, VWR’S STOCKHOLDERS ARE URGED TO READ THE PROXY STATEMENT 
IN ITS ENTIRETY WHEN IT BECOMES AVAILABLE AND ANY OTHER DOCUMENTS TO BE FILED 
WITH THE SEC IN CONNECTION WITH THE PROPOSED MERGER OR INCORPORATED BY 
REFERENCE IN THE PROXY STATEMENT (IF ANY) BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT 
INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION AND THE PARTIES TO THE PROPOSED 
TRANSACTION. Investors and shareholders may obtain a free copy of documents filed by VWR 
with the SEC at the SEC’s website at http://www.sec.gov. In addition, investors and 
shareholders may obtain a free copy of VWR’s filings with the SEC from VWR’s website at 
http://investors.vwr.com or by directing a request to: VWR Corporation, Radnor Corporate 
Center, Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, Pennsylvania 19087, Attn: 
Investor Relations, (610) 386-1700. 

VWR and certain of its directors, executive officers, and certain other members of management 
and employees of VWR may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from 
stockholders of VWR in favor of the proposed merger. Information about directors and 
executive officers of VWR is set forth in the proxy statement for VWR’s 2017 annual meeting of 
stockholders, as filed with the SEC on Schedule 14A on March 31, 2017. Additional information 
regarding the interests of these individuals and other persons who may be deemed to be 
participants in the solicitation will be included in the proxy statement with respect to the 
merger VWR will file with the SEC and furnish to VWR’s shareholders. 

 


