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Sanofi-aventis Yönetim Kurulu
Sanofi-aventis Yönetim Kurulu 1 Mart 2010 tarihli toplantısında 16 Serge Weinberg’i yönetici olarak
atamak üzere alınan kararın onayı için Genel Kurul’da teklif sunmaya karar verdi. Weinberg’in, Aralık 2009
tarihli bildirisinden de anlaşılabileceği gibi kişisel nedenlerden ötürü istifa eden Gunther Thielen’in yerine
yönetici olarak atanması önerilecek. 17 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında
görev süreleri dolacak olan 5 Yönetim Kurulu üyesinin de durumunu ele alınacak. Yönetim Kurulu
Christopher A. Viehbacher, Robert Castaigne, Lord Douro ve Christian Mulliez’i yönetici olarak yeniden
atamasını Genel Kurul’a öneriyor.
Yöneticilerden biri olan Jean-Marc Bruel yeniden atanmayı istemediğinden Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un
yeni bir yönetici olarak Catherine Bréchignac’ı atamasını öneriyor. Fizikçi ve bilimsel doktora sahibi olan
Catherine Bréchignac şu an CNRS’de (Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi) Araştırma Müdürü
olarak görev yapıyor. Bréchignac bilim, teknoloji ve inovasyondan sorumlu Özel Fransız Elçisi ve Fransız
Biyoteknoloji Yüksek Komisyonu Başkanı olarak, Uluslararası Bilim Konseyi’ne (ICSU) Başkan seçildi.
CNRS’nin 1997 ile 2000 yılları arasında Genel Müdürlüğü’nü ve 2006 ile 2010 yılları arasında da
Başkanlığını yapan Catherine Bréchignac ayrıca Fransız Bilimler Akademisi’nin ve Fransız Teknolojiler
Akademisi’nin üyesi ve bir kaç üniversiteden de fahri doktora sahibi. Bréchignac (Fransız) Onur Nişanı
(Légion d’honneur) ve Ulusal Liyakat Madalyası (Ordre National du Mérite) sahibi ve Renault’un bir
yöneticisi.
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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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