Sanofi-aventis basın bülteni
Nanchang, Çin‐ 12 Ekim 2009

Merial Çin Nanchang’da 70 Milyon
Dolarlık Yatırım Yapıyor
- Merial Animal Health Co. (Çin) Nanchang Fabrikasını
Genişletme Projesi için temel atıyor Sanofi-aventis Grubu’nun (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), Hayvan Sağlığı bölümü olan
Merial Animal Health Co. Çin’de Nanchang Yüksek Teknoloji Geliştirme Bölgesinde
bulunan tesisini geliştirme projesi için temel attı. Merial Limited girişimi olan Merial Animal
Health Co. şirketinin Çin’deki ilk üretim tesisi yaklaşık 20 yıldır faaliyette bulunuyor.
Nanchang’daki tesis Çin’in iç pazarı için kümes hayvanı aşıları üretiyor. Toplam 70 milyon
Amerikan dolarlık bir yatırım olması beklenen genişleme projesinin tamamlanmasından
sonra Nanchang fabrikasının üretim kapasitesi iki katına çıkacak. Yeni tesis 50,000
metrekarelik arazi üzerine kurulu olup Faz I alanı yaklaşık 30,000 metrekare.
Merial İcra Kurulu Başkanı José Barella “20 yıldır Çin’deki ortaklarıyla faaliyette olan Merial
bu zaman içinde Çinli ortaklarının organizasyona katılarak tüketicilerin artan
gereksinimlerini karşılamak için kümes hayvan proteinini nitelik ve nicelik olarak artırmaktan
gurur duyuyor. Şimdi yeni son teknoloji ürünü tesisin kurulmasıyla, en modern kanatlı
hayvan aşıları teknolojilerinin uygulanması ve ülkenin kümes hayvan proteini üretimine
katkıda bulunarak aktif ve modern Çin’in beslenmesine yardımcı olunacak. Çin ile olan
büyüyen ilişkimizdeki bu kilometre taşının bu pazardaki taahhüdümüzün bir simgesi ve
gelecekte operasyonlarımızı büyütme arzumuzun bir göstergesi olmasını umuyoruz.” dedi.
Genişleme projesinin, yüksek kaliteli aşı sunumunun yanı sıra satış, teknik destek ve lojistik
anlamında Merial’in Çin’deki liderliğini daha ileriye götürmesi ve Merial’I Çinli müşteriler ve
veteriner profesyonelleri için iş mükemmelliğinde gerçekten güvenilir bir partner konumuna
getirmesi bekleniyor.
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Merial hakkında
1997’de kurulan Merial Limited şimdi tümüyle sanofi-aventis’in sahip olduğu bir bağlı
şirkettir. Merial geniş bir hayvan spektrumunun sağlığı, iyilik hali ve performansını artırmak
için geniş bir ürün çeşidi sağlayan dünya lideri, yenilikçi bir hayvan sağlığı şirketidir.
Merial’de ortalama 5,700 kişi çalışmada ve bütün dünyada 150’yi aşkın ülkede faaliyet
göstermektedir. Şirketin 2008’deki karı 2.6 milyar doların üzerindedir. Daha fazla bilgi için
lütfen bakınız www.merial.com
Sanofi-aventis hakkında
Lider bir global ilaç şirketi olan Sanofi-aventis herkesin yaşamını iyileştiren tedavi çözümleri
keşfetmekte, geliştirmekte ve bunların dağıtımını yapmaktadır. Sanofi-aventis Paris
(EURONEXT: SAN) ve New York’ta (NYSE: SNY) kayıtlıdır.

İleriye yönelik beyanatlar
Bu basın açıklaması, 1995’de yeniden düzenlenmiş haliyle Özel Haklar Sınırlama Reformu Anlaşması’nda 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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