Sanofi-aventis basın bülteni

Sanofi-aventis Genzyme’e bir mektup
göndererek Yönetim Kurulu’nun olası aksiyon
kararlarını
netleştirmesini istedi
8 Kasım 2010 - PARİS, Fransa - Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), Genzyme
Corporation’a (NASDAQ: GENZ) bir mektup göndererek, Genzyme’in 14D-9 çizelgesi
çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun alabileceği bir dizi aksiyon kararı konusunda konumunu
netleştirmesini istedi.
Sanofi-aventis mektubunda ayrıca, Genzyme’in üçüncü şahıslarla temaslar da dahil olmak
üzere “alternatifleri derinlemesine inceleyip değerlendireceği“ yönündeki kararından cesaret
aldığını ancak, Genzyme veya danışmanlarının hala sanofi-aventis’le temasa geçmemiş
olduğunu da belirtti. Sanofi-aventis, her iki tarafın da hoşnut olacağı bir satın alma işlemi
gerçekleştirebilmek için Genzyme ile yapıcı görüşmeler yapma talebini yineledi.
Genzyme’e gönderilen ve ABD Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu’na (United States
Securities and Exchange Commission) da sunulacak olan mektubun çevirisi aşağıda yer
almaktadır:
8 Kasım 2010
E‐POSTA, FAKS VE DHL İLE İLETİLMİŞTİR
Mr. Henri Termeer
Başkan ve CEO
Genzyme Corporation
500 Kendall Street
Cambridge, Massachusetts 02147
ABD
Sevgili Henri,
Genzyme’in üçüncü çeyrek sonuçlarının yayımlanmasının ardından, geçtiğimiz 22 Ekim’de
analistlere ve yatırımcılara yönelik ayrıntılı sunum sırasında, Genzyme’in iş faaliyetleri ve
beklentileri konusunda hissedarlarla görüşme fırsatınız oldu ve piyasa da bütün bu bilgileri
sindirme ve tepki gösterme imkanı buldu. Biz Genzyme’i satın alma önerimizi tartışmak için
sizlerle bir araya gelme talebimizi yineliyoruz. Önerimizin, hissedarlarınız için çekici bir teklif
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olduğunu düşünüyor ve onlara, Genzyme’in faaliyetlerinin ve geliştirilmekte olan
ürünlerinin potansiyelini yansıtan hızlı ve tatmin edici bir değer sunduğuna inanıyoruz.
Genzyme Yönetim Kurulu’nun şirket yönetimine ve danışmanlarına, Genzyme ve aktif
kıymetleri için “alternatifleri derinlemesine inceleyip değerlendirmeleri” ve bu amaçla
üçüncü kişilerle de temasa geçmeleri yönünde yetki verdiğini resmen açıkladınız. Bu
açıklama bize cesaret verdi ancak bugüne kadar ne bizimle iletişime geçildi, ne de bu sürece
dahil edildik. Genzyme’in faaliyetlerinin ve perspektiflerinin gerçek değeri ve bu satın alma
işleminin işbirliği içinde tamamlanması için yapılması gerekenler konusunda sizinle ve eğer
isterseniz danışmanlarınızla bir araya gelmeye hazırız. Sizin de hatırlayacağınız üzere, Eylül
ayında yaptığımız toplantıda tartışmalarımızı bir sonraki adıma taşımak için, örneğin
alemtuzumabın perspektiflerini tartışmak için satış ekibinizle bir toplantı düzenlemek veya
üretim konusunda durum tespiti yapmak gibi çeşitli yollar önermiştim. Biz hala bu tür
toplantılara katılmaya istekli ve hazırız.
Hissedarların getirilerini artırmayı taahhüt ettiğinizi ve hissedarlarınızın taleplerine önem
verdiğinizi, resmen (bize ulaşan bilgilere göre Genzyme hissedarlarıyla yaptığınız görüşmeler
sırasında doğrudan) açıkladınız. Bununla beraber, 14D‐9 Çizelgesi’ndeki bazı yorumlarınızın
bu prensiple çeliştiğini fark ettik.
Öncelikle, Genzyme Yönetim Kurulu’nun her zaman üyelerini kademelendirerek bir
yenilemeye gidebileceğini ve böylelikle Genzyme’in şimdiki yöneticilerinin üçte ikisinin
sürelerini bir ila üç yıl arasında uzatabileceğini belirtmiştiniz. Bu tür bir uygulama, 2011 yıllık
hissedarlar toplantısında hissedarları Genzyme Yönetim Kurulu’nun tamamını seçme
hakkında mahrum bırakabilir; oysa bu hissedarların özellikle talep ettikleri bir hak. Bildiğiniz
üzere, 2006’da Genzyme’in tedavüldeki adi hisselerinin %85’inden fazlasını elinde
bulunduran hissedarlar, Genzyme’in şirket anasözleşmesinde, bütün yöneticilerin her yıl
yeniden seçilmesi yönünde bir değişiklik yapılması lehinde oy kullandı. Bu bağlamda,
Genzyme Yönetim Kurulu’nun, yöneticileri yeniden kademelendirerek, tek yönlü olarak
hissedarları bu haktan mahrum kalmaya mecbur etmesinin uygun olmayacağına inanıyoruz.
İkinci olarak, Genzyme Yönetim Kurulu’nun önerimize karşılık bir “zehir hapı” prosedürü
benimseyebileceğini belirttiniz. Sizin de bildiğiniz üzere bu tür bir prosedürün
benimsenmesi, hissedarlarınız satın alma işlemini desteklese de, sanofi‐aventis’in
Genzyme’i satın almasını engelleyecektir.
Üçüncü olarak, Genzyme Yönetim Kurulu’nun, Massachusetts Eyaleti devralma karşıtı
yasalarını kullanarak, hissedarlarınız satın alma işlemini destekleseler de, şirketin Yönetim
Kurulu’nun işbirliği olmadığı takdirde sanofi‐aventis’in Genzyme’i satın almasını
engelleyebileceğini belirttiniz.
Yönetim Kurulu’nun bu savunma önemlerini almasının uygun olmayacağına inanıyoruz.
Sizinle doğrudan bir diyalog içine giremememiz halinde, hissedarlarınıza önerimizi kabul
veya reddetme konusunda karar verme fırsatı tanımanız gerekmektedir.
Hissedarlarınızın, yukarıda sayılan önlemlerin birini veya birkaçını alarak, kendilerinin
teklifimizden yararlanma haklarını engelleyemeyeceğinizden emin olmaları gerekir. Bu
nedenle, Massachusetts Eyaleti’nin devralma karşıtı yasasını teklifimiz karşısında
uygulamaya koymamanızı ve Genzyme 2011 yıllık hissedarlar toplantısının ve yönetici
seçimlerinin, yönetmeliklerinizde belirtildiği üzere planlandığı şekilde 26 Mayıs 2011
Perşembe günü yapılacağını doğrulamanızı talep ediyoruz.
Sizin de bildiğiniz gibi, her iki tarafın da hoşnut kalacağı bir satın alma işlemi gerçekleştirmek
üzere sizinle işbirliği içinde çalışmayı tercih ediyoruz. Bu işlemin hem hissedarlarınızın, hem
Genzyme’in, hem de sanofi‐aventis’in yararına olduğuna inanıyor ve cevabınızı bekliyoruz.
Sanofi‐aventis
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Gönderen :

/s/ Christopher A. Viehbacher
Christopher A. Viehbacher
CEO

cc:

Genzyme Yönetim Kurulu

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.
Önemli Ek Bilgi
Bu bildirim, hisse senedi satmaya yönelik bir satın alma teklifi veya talebi değildir. Genzyme Nasdaq
borsasında işlem gören bir Amerikan şirketidir. Satın alma işlemi, Amerikan Kanunlarına tabi olup, satın
alma teklifi ile ilgili belgeler sanofi-aventis ve GC Merger Corp. tarafından 4 Ekim 2010’da ABD Menkul
Kıymetler ve Takas Komisyonu’na (SEC) sunulmuştur. Bu belgeler kayıt için Genzyme hissedarlarına
posta ile gönderilmiştir veya gönderilecektir. Zaman içinde değişim veya düzeltmelere tabi tutulması olası
olan bu dokümanlar, öngörülen işlemle ilgili önemli bilgiler içermektedir ve Genzyme hissedarlarının,
önerilen işlemle ilgili herhangi bir karar almadan önce bu belgeleri dikkatle okumaları şiddetle tavsiye
edilir. Satın alma teklifi ile ilgili belgelere SEC internet sitesinden (www.sec.gov) ücretsiz olarak
ulaşılabilir.
Bu bildirimin içerdiği ileriye dönük beyanatlar, sanofi-aventis’in tahminleri ve beklentileri ve sanofiaventis’in Genzyme’in satın alınmasına yönelik teklifi ile ilgili beyanlar da dahil olmak üzere tarihsel
gerçekler değildir ve bu çerçevede değerlendirilmelidir. İleriye dönük beyanatlar; sanofi-aventis’in
gelecekteki operasyonlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili plan, hedef ve beklentilere yönelik beyanatları ve
gelecek performansa yönelik, tarihsel olmayan beyanatları kapsamaktadır. Aşağıda sayılan durumlar, bu
beyanatları somut bir şekilde etkileyebilir: sanofi-aventis’in Genzyme hisseleri ile ilgili satın alma teklifini
başarıyla tamamlayamaması veya işlemin beklenen yararlarını hayata geçirememesi; işlem için gerekli
onayların alınmasındaki gecikmeler veya bu onayların beklenen süreler içinde veya öngörülen takvime
uygun olarak alınamaması ve sanofi-aventis’in satın alma teklifinin şartlarından herhangi birinin
gerçekleşmemesi. Bu belgede yer alan Genzyme ile ilgili bilgiler, halka açık bilgilerden alınmış veya bu
bilgiler baz alınarak hazırlanmıştır. Sanofi-aventis bu belgede yer alan herhangi bir bilginin yanlış veya
eksik olduğuna dair bir bilgiye sahip değilse de, sanofi-aventis’in bu bilgileri doğrulama imkânı yoktur ve
şirket bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili sorumluluk kabul etmez. 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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