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Sanofi Pasteur, Mérieux Alliance aracılığıyla
Shanta Biotechnics’in hakim hissedarı haline gelerek
Hindistan’daki aşı ürünlerinin konumunu güçlendirdi
¾ Sanofi Pasteur yüksek kaliteli ve makul fiyatlı aşı platformu olarak Shantha
Biotechnics’i geliştirme fırsatları arayacak
¾ Shantha Haydarabad’ta son teknoloji ürünü bir aşı üretim tesisi kuracak ve
önemli bir yeni aşı portföyü kazandıracak
¾ Alain Mérieux Sanofi Pasteur’ün Gelişmekte Olan Pazarlara Yönelik yeni
Stratejik Aşı Kurulu’nun başkanlığını üstlenecek
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) ve Mérieux Alliance, Sanofi Pasteur’ün, Mérieux
Alliance’ın Hindistan’da bulunan aşı şirketi Shantha Biotechnics’te çoğunluk hisselerini satın almasına
ilişkin bir strateji anlaşması imzaladığını duyurdu. Merkezi Haydarabad’da bulunan Shantha Biotechnics’te
çoğunluk hissesine sahip olan Fransız bağlı ortaklığı ShanH’ın satın alım sonrasında Yönetim Kurulu
Başkanlığını Alain Mérieux üstlenecek. Ayrıca yine Alain Mérieux’nün başkanlığında Gelişmekte Olan
Pazarlara ilişkin aşı stratejisine yönelik yeni bir ortak kurul oluşturulacak.
Anlaşma koşulları uyarınca sanofi-aventis Grubu’nun aşı birimi Sanofi Pasteur, uluslararası pazarlarda
yüksek kaliteli ve makul fiyatlı aşı ihtiyacını karşılayacak bir platform olarak Shanta’nın devam eden gelişimini
destekleyecek. Shantha Biotechnics’i 1993 yılında kurmuş olan Dr. Varaprasad Reddy, Murahhas Üye
sıfatıyla şirket yönetiminde yer almaya devam edecek.
Üçüncü çeyreğin sonundan önce tamamlanması planlanan satış işleminde Shantha’ya 550 milyon Avro
değer biçiliyor. Mevcut mali yılda Shantha’nın beklenen satışları 90 milyon ABD Doları civarında. Sanofi
Pasteur’ün ticari kaynakları göz önünde bulundurulduğunda ve Shantha’nın yeni aşı ürün hattını geliştirmesi
ve piyasaya sürmesiyle satışlarda anlamlı düzeyde artış yaşanması bekleniyor.
Anlaşmayı değerlendiren sanofi aventis İcra Kurulu Başkanı Christopher A. Viehbacher şunları söyledi:
“Shantha, Sanofi Pasteur’e, kendi mevcut aşılarını tamamlayan ve şirketi stratejik açıdan önem taşıyan
gelişmekte olan pazarlardaki büyüme hızını arttıracak bir konuma taşıyan yeni bir gelişmekte olan aşı
portföyü sağlamaktadır. Son teknoloji üretim tesisleri Sanofi Pasteur’ün dünya çapındaki pek çok kişiye
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önemli aşıları makul fiyatlarla temin etmemize imkan verecek yüksek kalite kapasitesini kazanmasına imkan
vermektedir. Bu hedefe ulaşma konusundaki kararlılığımız, Alain Mérieux’nün başkanlığını yapacağını
duyurmaktan onur duyduğum yeni bir Strateji Kurulu’nun oluşturulmasıyla vurgulanmaktadır.”
Bu anlaşma ayrıca, Louis Pasteur’ün bir öğrencisi ve Alain Mérieux’nün büyükbabası olan Marcel Mérieux
tarafından 1897’de kurulmuş olan Institut Mérieux menşeli iki şirket Mérieux Alliance ve Sanofi Pasteur’ün
ortak mirasına bir armağan niteliği taşıyor.
Anlaşmayı değerlendiren Mérieux Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Alain Mérieux şöyle konuştu: “Geçtiğimiz
üç yıl içerisinde Shantha’nın kurucusu Dr. Varaprasad Reddy ile birlikte şirketi anlamlı düzeyde geliştirmiş
bulunuyoruz. Özellikle bir Kolera aşısının yanı sıra bir pediatrik pentavalan aşıyı başarılı bir şekilde piyasaya
sürerek şirketin faaliyetlerini yeniden aşılara odakladık ve şirketin ürün yelpazesini güçlendirdik. Günümüzde
geliştirme aşamasında bulunan Rotavirüs aşısı, Konjuge Tifo aşısı ve HPV aşısı gibi yeni ürünlerden bir
portföy oluşturduk.” Mérieux şöyle devam etti: “Bu gelişim halka sunulurken Shantha’nın gelişmekte olan
ülkelere uluslararası kalitedeki ürünleri makul bir fiyatla temin etme felsefesi göz önünde bulundurulmuştur.
Shantha’nın gelecekteki gelişimi büyük bir uluslararası aşı şirketinin desteğini gerektirmektedir. Bu anlaşma,
geçmişten bu yana bağlarımın bulunduğu bir şirket olan Sanofi Pasteur ile yeniden bağlantı kurmama fırsat
vermektedir. Ayrıca Dr. Varaprasad Reddy ile birlikte grubun Güney ülkelerinin ihtiyaçlarına göre özel olarak
hazırlanmış önleyici ilaçlar ve insanlarda kullanıma yönelik aşılar alanındaki stratejisinde yer almaktan
memnuniyet duymaktayım.”

Shantha hakkında
Shantha Dr. Varaprasad Reddy tarafından 1993 yılında kurulmuştur ve merkezi Haydarabad Hindistan’da
yer alıyor. Shantha birkaç önemli aşıyı geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Son teknoloji ürünü
tesisinde uluslararası standartlara uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Shantha, Asya Pasifik, Afrika ve Latin Amerika gibi büyük uluslararası pazarlara ürün tedarik etmek için
UNICEF ve PAHO gibi milletlerüstü kurumlarla birlikte çalışmaktadır. Shanta, 1997 yılında Hindistan’da
üretilen ilk rekombinant Hepatit B aşısı SHANVAC-B™’yi piyasaya sürmüştür. SHANVAC-B™,
SHANTETRA™ (Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Hepatit B kombine aşısı), SHAN5™ (Difteri, Boğmaca,
Tetanoz, Haemophilus influenza B ve Hepatit B kombine aşısı) ve SHANTT™ (Tetanoz toksoid aşısı)
aşılarına tüm dünya çapında Birleşmiş Milletler kuruluşlarına tedarik edilmeleri amacıyla Dünya Sağlık
Örgütü tarafından ön yeterlilik verilmiştir. Ayrıca Shantha’nın geliştirme aşamasındaki aşılardan oluşan
önemli bir portföyü de bulunmaktadır.

Sanofi-aventis hakkında
Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını iyileştirmek
için tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis, Paris (EURONEXT: SAN) ve
New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.
Sanofi Aventis Grubu’nun aşı bölümü olan Sanofi Pasteur, 2008 yılında 1,6 milyar doz aşıdan fazlasını
temin ederek dünya çapında 500 milyondan fazla insanın bağışıklanmasını sağlamıştır. Aşı sanayinde bir
dünya lideri olan Sanofi Pasteur, yeryüzündeki en geniş aşı gamı ile 20 bulaşıcı hastalığa karşı koruma
sağlamaktadır. Şirketin mirası olan hayatı koruyan aşılar üretme felsefesi, yüz yılı aşkın bir geçmişe
sahiptir. Sanofi Pasteur, faaliyet alanı yalnızca aşılara adanmış en büyük şirkettir. Her geçen gün, firma
araştırma ve geliştirme çalışmaları için 1 milyon Avro’nun üzerinde yatırım yapmaktadır. Daha fazla bilgi
için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:
www.sanofipasteur.com veya www.sanofipasteur.us.
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Mérieux Alliance Hakkında
Biyoendüstride yıllar öncesine dayanan bir geçmişe ve bilinen bir deneyime sahip olan, Alain Mérieux’nün aile
holding şirketi Mérieux Alliance, yeni biyoteknoloji çözümleri geliştirerek tüm dünyada hasta bakımını sürekli
olarak iyileştirmek konusundaki kararlılığını korumaktadır.
Mérieux Alliance, tüm sağlık ürünleri yelpazesinde (önleme, tanı, prognoz, tedavi ve klinik takip) ürünleri bulunan
ve kamu sağlığı alanında kararlılığını koruyan beş şirketten oluşmaktadır:
-

Merkezi Marcy l’Etoile, Fransa’da bulunan ve %59 hissesi kontrol edilen BioMérieux. İn vitro tanı amaçlı
testler ve endüstriyel mikrobiyolojik testler alanında uzmanlaşmış dünya çapında bir grup.
Merkezi Chicago, ABD’de bulunan ve %89 hissesi kontrol edilen Silliker. Bir gıda testi ve danışma
laboratuvarı ağı.
Merkezi Haydarabad, Hindistan’da bulunan ve %80 hissesi kontrol edilen Shantha Biotechnics Ltd.
Aşılar ve terapötik proteinler geliştirme ve üretme alanında uzmanlaşmıştır.
Merkezi Strasbourg, Fransa’da bulunan ve %55 hissesi kontrol edilen Transgene. Onkoloji ve enfeksiyon
hastalıkları alanında terapötik aşıların ve immünoterapötik ürünlerin geliştirilmesi alanında uzmanlaşmıştır.
Merkezi Washington D.C. ABD’de bulunan ve %100 hissesi kontrol edilen, virolojik araştırmalar alanında
uzmanlaşmış ABL Inc (Advanced BioScience Laboratories).

Alain Mérieux’nün liderliğindeki dünya çapında 10.000 çalışan, Mérieux Alliance’ın bir parçasıdır. Grup 2008
yılında 1,3 milyar Avro tutarında konsolide gelir elde etmiştir. www.merieux-alliance.com

İleriye yönelik beyanatlar
Bu basın bülteni, 1995 Özel Haklar Sınırlama Reformu Anlaşması’na (US. Private Security Litigation
Reform Act) göre, ileriye dönük beyanatlar içermektedir. İleriye dönük beyanatlar, tarihsel gerçekler
değildir. Bu beyanatlar; finansal projeksiyon ve tahminler ile bunların dayandığı varsayımları; gelecekteki
operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve gelecek
performansa yönelik beyanatları kapsamaktadır. İleriye dönük beyanatlar, sıklıkla, “beklemek”,
“öngörmek”, “inanmak”, “niyetinde olmak”, “tahmin etmek”, “planlamak” ve buna benzer ifadelerle
tanımlanmaktadır. Sanofi-aventis yönetimi ileriye dönük bu beyanatlarda ifade edilen beklentilerin makul
olduğuna inanmakla birlikte, yatırımcılar, ileriye dönük bilgi ve beyanatların, pek çoğu önceden bilinmesi
zor ve sanofi-aventis’in kontrolü dışında olan birçok risk ve belirsizliklere tabi olduğu, gerçek sonuçlar ve
gelişmelerin, bu ileriye dönük bilgi ve beyanatlar kapsamında ifade veya ima edilen veya projekte
edilenlerden farklılık gösterebileceği konusunda uyarılmışlardır. Bu risk ve belirsizlikler, diğerleriyle
birlikte, araştırma ve geliştirmeyle ilgili belirsizlikleri, pazarlama sonrasında yapılacak olanlar da dahil
olmak üzere, gelecekteki klinik veriler ve analizleri, FDA ve EMEA gibi sağlık otoritelerinin, ilaç adayları
ile ilgili olarak başvurusu yapılan herhangi bir ilaç, cihaz veya biyolojik uygulamanın onaylanması veya
onaylanmamasına dair kararlarını ve bu ilaçların piyasaya verilmesini veya ticari potansiyelini
etkileyebilecek ürün bilgisi veya diğer konularla ilgili kararları, onaylanan ürün adaylarının ticari
başarısının garanti edilememesini, gelecekte tedavi alternatiflerinin ruhsat onayı alma ve ticari başarıya
ulaşma olasılığını ve sanofi-aventis tarafından SEC ve AMF’ye gönderilen dosyalarda tartışılan ve
tanımlanmış olanlarla beraber, sanofi-aventis’in Form 20-F’de yer alan, 31 Aralık 2008’de sona eren yıla
ait yıllık raporundaki “İleriye Dönük Beyanatlarla İlgili Uyarıcı Beyanatlar” ve “Risk Faktörleri” başlıkları
altında listelenenleri kapsamaktadır. Sanofi-aventis, yürürlükteki yasalarca öngörülenler dışında, ileriye
dönük bilgi ve beyanatları ile ilgili güncelleme veya düzeltme yapma konusunda bir yükümlülük
üstlenmemektedir.
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