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Sanofi-aventis ve çalışanları Haiti
kurbanları için birleşti
Haiti adasını vuran depremin ardından, sanofi-aventis Grubu ve
çalışanları 1 milyon euroluk fon oluşturmak üzere harekete geçti.
Grup ayrıca çalışanların bağışlarıyla Médicale Internationale, Care,
the Red Cross, Handicap International, Médecins du Monde ve
UNICEF’in başlattığı yardım programını destekleyecek
Haiti adasını vuran şiddetli depremin ardından, sanofi-aventis uzun dönemli yeniden
inşa faaliyetleri ve Haiti halkının rehabilitasyonu için 1 milyon euroluk finansal yardım
sözü verdi.
Felaketin ardından harekete geçen sanofi-aventis yardım ekipleri 100,000 euroluk acil
para yardımı ve büyük miktarda ilaç ve aşı bağışı için ilgili yetkililerle ve bölgede
çalışan ekiplerle işbirliğine başladı. Grup felaketzedelere yardımlarına devam edecek.
“Haiti’yi vuran trajedinin büyüklüğünden çok etkilendik ve kurbanların ailelerine şefkat
eli uzatmak istiyoruz” diyen sanofi-aventis CEO’su Christopher A. Viehbacher,
“Dayanışmacılık, grubumuzun DNA’sının bir parçasıdır ve sağlık hizmeti alanında bir
dünya lideri olarak kurbanların temel sağlık gereksinimlerine cevap verilmesi bizim
sorumluluğumuzdadır” dedi.
Viehbacher, bütün sanofi-aventis çalışanlarını da bu yardım çalışmasını desteklemeye
çağırdı. Grup tarafından toplanacak bağışlarda her euro için Grup da bir euro bağışta
bulunarak mevcut fonun iki katına çıkmasını sağlayacak.
Çalışanların bağışlarıyla ayrıca Médicale Internationale, Care, the Red Cross,
Handicap International, Médecins du Monde ve UNICEF’in başlattığı yardım programı
desteklenecek. Acil durumlara müdahalede uzman olan bu dernekler, Grubun çalışma
ortakları olarak seçildi. Tümü Haiti’de temsil edilen bu dernekler yardım faaliyetlerinin
Haiti halkının ihtiyaçlarına uygun şekilde koordine edilmesini sağlayacaklar.
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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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