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Szanowni Klienci, 

W ostatnich dniach korporacja  VWR podała do wiadomości publicznej, iż osiągnięto porozumienie dotyczące 
przejęcia VWR przez firmę Avantor.  Jesteśmy  głęboko przekonani, iż połączenie obu firm pozwoli nam stać się 
dla  Państwa jeszcze bardziej atrakcyjnym partnerem  biznesowym. Jednocześnie zapewniamy, że proces o 
którym informujemy w żaden sposób nie wpłynie na standard produktów i usług,  które są przedmiotem naszej  
wieloletniej współpracy. 

Łącząc kompleksową ofertę produkcyjną surowców najwyższej czystości firmy Avantor wraz z globalną 
siecią dystrybucyjną i szerokim portfolio produktów firmy VWR, wspólnie stworzymy skonsolidowaną, 
globalną Organizację oferującą rozwiązania produkcyjne i dystrybucyjne dla segmentów: Life Science,  
R&D oraz Przemysłowego. 

Nowo powstała firma stworzy światowej klasy platformę produkcyjną i dystrybucyjną o zasięgu globalnym. Obie 
spółki łączy głębokie zaangażowanie w utrzymywanie wysokiego poziomu jakości, bezpieczeństwa, 
innowacyjności oraz obsługi Klienta, które to wartości zostaną wzmocnione poprzez planowaną fuzję. Chcemy 
zapewnić naszym Klientom niezawodność i zwiększony dostęp do kluczowych produktów oraz usług zarówno 
na rozwiniętych, jak i wschodzących rynkach; wszystko to w oparciu o relacje budowane na osobistym 
zaangażowaniu i trosce o zaspokajanie indywidualnych potrzeb naszych Klientów, dostarczając im kompletne 
rozwiązania podnoszące jakość, skuteczność i wydajność. 

Oczekujemy, że transakcja zostanie sfinalizowana w trzecim kwartale tego roku, po otrzymaniu 
zezwoleń organów regulacyjnych oraz spełnieniu innych, zwyczajowo przyjętych wymogów. Pragnę 
zapewnić, iż w obecnym okresie przejściowym, jak i po jego upływie obsługa Klienta oraz jakość naszych 
produktów jest i pozostanie dla nas najwyższym priorytetem. 

Nasz oddany zespół pracowników będzie kontynuował i utrzymywał współpracę z Państwem na 
najwyższym poziomie. Fakt, iż nasza firma ma zostać nabyta nie oznacza żadnej zmiany z naszej strony w 
stosunku do unikalnych wartości stanowiących podstawę działania VWR – jak do tej pory będziemy 
dostarczać Państwu wysokiej jakości rozwiązania, produkty i usługi, których Państwo oczekują od VWR. 

W imieniu całego zespołu VWR pragnę Państwu przekazać, że cieszymy się na naszą dalszą współpracę, 
której efektem jest wpieranie rozwoju nauki. 
 
Z poważaniem, 
/ - /  

Manuel Brocke-Benz 
President and CEO 
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Informacje dodatkowe i ich źródła 

W związku z proponowaną transakcją VWR złoży do Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (USA)  
oraz dostarczy akcjonariuszom VWR  „Informację dla akcjonariuszy”. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI W 
SPRAWIE  GŁOSOWANIA  AKCJONARIUSZE VWR PROSZENI SĄ O ZAPOZNANIE SIĘ Z CAŁOŚCIĄ TREŚCI 
„INFORMACJI DLA AKCJONARIUSZY”, KIEDY DOKUMENT TEN STANIE SIĘ DOSTĘPNY, ORAZ INNYCH 
DOKUMENTÓW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ ZŁOŻONE DO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁDY 
(USA) W ZWIĄZKU Z PROPONOWANĄ FUZJĄ LUB WŁĄCZONYCH POPRZEZ ODNIESIENIE DO „INFORMACJI 
DLA AKCJONARIUSZY” (JEŻELI TAKIE DOKUMENTY ISTNIEJĄ), PONIEWAŻ BĘDĄ ONE ZAWIERAĆ WAŻNE 
INFORMACJE NA TEMAT PROPONOWANEJ TRANSAKCJI ORAZ JEJ STRON. Inwestorzy i akcjonariusze  
mogą uzyskać darmowe kopie dokumentów złożonych przez VWR do Komisji Papierów Wartościowych i 
Giełdy (USA) na stronie internetowej Komisji pod adresem http://www.sec.gov. Ponadto inwestorzy i  
akcjonariusze mogą uzyskać darmowe kopie dokumentów złożonych przez VWR do Komisji Papierów 
Wartościowych i Giełdy (USA) na stronie internetowej Komisji pod adresem http://investors.vwr.com lub 
kierując prośbę w tej sprawie do VWR Corporation, Radnor Corporate Center Building One, Suite 200, 
100 Matsonford Road, Radnor, Pennsylvania 19087, Attn: Investor Relations, (610) 386-1700. 

VWR i niektórzy dyrektorzy, członkowie kierownictwa pierwszego oraz niektórzy członkowie 
kierownictwa drugiego szczebla, jak i pracownicy VWR mogą być uważani za uczestników procedury 
uzyskiwania pełnomocnictw od akcjonariuszy VWR na rzecz proponowanej fuzji. Informacje na temat 
dyrektorów i członków kierownictwa pierwszego szczebla VWR zostały przedstawione w „Informacji dla 
akcjonariuszy” na roczne zgromadzenie akcjonariuszy VWR za 2017 r. „Informacje dla akcjonariuszy” 
odpowiadają dokumentom złożonym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (USA) dnia 31 marca 
2017 r.  jako załącznik 14A. Informacje dodatkowe dotyczące udziałów tych osób oraz innych osób, które 
mogą być uważane za uczestników procedury uzyskiwania pełnomocnictw zostaną uwzględnione w 
odniesieniu do fuzji w „Informacji dla akcjonariuszy”, którą VWR złoży w Komisji  Papierów 
Wartościowych i Giełdy (USA) oraz dostarczy akcjonariuszom VWR. 

 


