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Sanofi-aventis Genzyme’in Tedavüldeki Bütün
Hisselerine Yönelik Satın Alma Teklifinin
Süresini Uzatıyor
Paris, Fransa – - Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) Genzyme Corporation’ın
(NASDAQ: GENZ) tedavüldeki bütün adi hisselerini, karşılığı satıcıya nakit olarak ödenmek üzere,
faizsiz ve stopaj vergileri düşülerek, hisse başına nakit 69$ üzerinden satın alma teklifini uzattığını
açıkladı. Genzyme adi hisselerinin sahiplerine, hisselerini ihaleye sokmak için ek zaman sağlamak
amacıyla satın alma teklifinin süresi, ikinci bir uzatma olmazsa 21 Ocak 2011, New York City saatiyle
11:59’a kadar uzatıldı. Daha önce, satın alma teklifinin 10 Aralık 2010 tarihinde, New York City
saatiyle 11:59’da sona ereceği duyurulmuştu. Teklifin diğer bütün şartları ve koşulları aynı kaldı.
Satın alma teklifinin emanetçisi (yediemin), sanofi-aventis’e 10 Aralık 2010, New York City saatiyle
11:59 itibariyle, Genzyme’e ait teslimat garantisi bulunan yaklaşık 2,211,989 adi hissenin (sanofiaventis’in sahip olduğu 100 hisse hariç) ihaleye sunulduğunu ve geri çekilmediğini bildirdi. Bu
hisseler, seyreltilmiş bazdaki hisselerin yaklaşık %0,9’unu oluşturuyor.
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 sanofi-aventis’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
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doğrulama imkânı yoktur ve şirket bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Sanofiaventis, yürürlükteki yasalarca öngörülenler dışında, ileriye dönük bilgi ve beyanatları ile ilgili güncelleme veya
düzeltme yapma konusunda bir yükümlülük üstlenmemektedir.
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