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ZENTİVA, SANOFİ-AVENTİS İLE BİRLEŞTİ
İHRACATTA FARK ATIP ÖDÜL ALDI
Avrupa ilaç sektörünün lider grubu sanofi-aventis Türkiye’nin geçen yıl bünyesine kattığı
Doğu Avrupa’nın lider ilaç firması Zentiva, TIM’den ihracat ödülü aldı. İhracat faaliyetleri,
İngiltere’den Yeni Zelanda’ya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden El Salvador’a kadar çok
geniş bir coğrafyaya uzanan Zentiva’nın bünyesinde 74 eşdeğer ürün yer alıyor.

Avrupa ilaç sektörünün lider gurubu sanofi-aventis Türkiye’nin geçen yıl bünyesine kattığı Doğu Avrupa’nın
lider ilaç firması Zentiva, TIM (Türkiye İhracatçı Meclisleri)’den ihracat ödülü aldı. Zentiva Sağlık Ürünleri,
TIM bünyesinde düzenlenen İhracatımızın Yıldızları Töreni’nde ikincilikle ödüllendirildi.
Zentiva’nın ihracat faaliyetleri, İngiltere’den Yeni Zelanda’ya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden El Salvador’a
kadar çok geniş bir coğrafyaya uzanıyor. İhracat faaliyetlerini «Sözleşmeli Satışlar, Grup İçi Satışlar ve
Markalı Ürünlerin Satış ve Pazarlaması» olmak üzere üç ana başlık altında gerçekleştiren Zentiva’nın 2009
yılı ihracatı 38.6 Milyon Dolar olarak gerçekleşti.
İhracat faaliyetlerini TİM altında kurulu bulunan İMMİB (İstanbul Maden Metal İhracatçı Birliği) bünyesinde
sürdüren Zentiva, 2009 yılında ilaç ihracatında ülkemizin en yüksek ihracat gerçekleştiren firmalar
arasında yer aldı. İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) tarafından belirlenen
rakamlara göre; Zentiva en yüksek ihracat gerçekleştirilen ikinci firma oldu.
KALİTELİ İLAÇ UYGUN FİYATA
Sanofi-aventis’in yenilikçi ilaçlarının yanına Zentiva’nın eşdeğer ilaç portföyünü ekleyen sanofi-aventis
Gurubu Türkiye Ülke Başkanı Olivier Guillaume, “İş hacmimizin en geniş olduğu beş yurtdışı pazar sırası
ile Almanya, İsviçre, Slovakya, İsrail ve Irak. Türkiye ve Rusya gibi ülkeler ihracat merkezi haline gelecek.
Bölgede yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı ilaca daha fazla kişi ulaşacak” dedi.
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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. Sanofi-aventis Paris (EURONEXT: SAN) ve
New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.
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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