Sanofi-aventis basın bülteni
12 Mart 2009 Paris, Fransa

Bu bildiri Zentiva N.V.’nin adi hisse senetleri ve/veya küresel şirket tahvilleri için halka
açık bir teklif değildir. Teklif, teklifin genişletilmesinin kanunen mümkün olmadığı ABD,
Kanada, Japonya ve diğer ülkelerde yaygınlaştırılmamıştır ve yaygınlaştırılmayacaktır

Sanofi-aventis Zentiva Teklifi’nin
Nihai Sonuçlarını Açıkladı
 Sanofi-aventis sermayenin yaklaşık yüzde 96,8’ine
sahip oldu
 Azınlık hisselerinin satın alınması için bir süreç
başlatılması planlanıyor
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), Zentiva N.V. için sunduğu ihtiyari
teklifin ardından, sanofi-aventis Avrupa’nın artık Zentiva N.V. sermayesinin yaklaşık
yüzde96,8’ine sahip olduğunu bugün açıkladı.
Teklif kapsamında, küresel şirket tahvili şeklinde tutulan 320 000 hisse senedi de dahil
olmak üzere 27,7 milyondan fazla hisse devralınmış oldu ve teklifin geçerlilik süresinin
dolmasını takiben ek hisseler de satın alındı.
Hollanda yasasının ilgili mevzuatı uyarınca, sanofi-aventis Avrupa’nın Zentiva N.V.’nin
sermayesindeki payı, kalan azınlık hissedarlarını hisselerini satmaya mecbur eden
« squeeze-out » prosedürü (uitkoopprocedure) için gerekli yüzde 95’lik alt sınır şartını
karşılıyor. Sanofi-aventis azınlık hisselerinin satın alınması için ileride bu prosedürü
başlatmayı planlıyor.
Sanofi-aventis’in CEO’su Chris Viehbacher, “Zentiva’ya sunduğumuz teklifin başarıyla
sonuçlandığını açıklamaktan çok memnunum ve Zentiva çalışanlarına sanofi-aventis
Grubu’na hoş geldiniz demek istiyorum. Zentiva’nın, pazar dinamiklerine uygun ve
bölgedeki hastaların gereksinimlerini çok iyi karşılayan, markalı jenerikler ve düşük fiyatlı
ilaçlardan oluşan geniş bir portföyü var.”
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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. Sanofiaventis, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem
görmektedir.
Zentiva N.V. hakkında
Zentiva N.V. modern jenerik farmasötik ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve pazarlaması
konusuna odaklanmış uluslararası bir ilaç şirketidir. Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya
ve Türkiye ilaç pazarlarında lider konumunda bulunan şirket, Polonya, Rusya, Bulgaristan,
Macaristan, Ukrayna ve Baltık Cumhuriyetleri’nde de hızlı bir büyüme kaydetmektedir.
İleriye dönük beyanatlar
Bu basın bülteni, 1995 US. Private Security Litigation Reform Act’a 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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