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Avrupa Komisyonu Genzyme Corporation’ın
sanofi-aventis tarafından Devralınmasını
Açıklığa Kavuşturuyor
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) Avrupa Komisyonu’nun, AB birleşme kontrol kurallarına tabi
olarak, koşulsuz olarak, Genzyme Corporation’ın önerilen edinimini kabul ettiğini duyurmuştur.
Sanofi-aventis, antitröst onayları ile ilgili ihale teklif koşullarını karşılamada gerekli bir adım olan bu kararı
memnuniyetle karşılamıştır.
Teklif, bugüne kadar değiştirilen 4 Ekim 2010 tarihli ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu nezdinde
Satın Alma Teklifinde açıklanan diğer koşullara tabi kalacaktır.
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.
Ek Bilgiler
Bu iletişim, bir satın alma teklifi ya da menkul kıymetler satmak için bir teklif talebi değildir. Önerilen işlemle bağlantılı
olarak, sanofi-aventis ve GC Merger Corp. 4 Ekim 2010’da B.M. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”) ile ihale
teklif dokümanları dosyalamışlardır. Bu dokümanlar, kayıttaki tüm Genzyme hisse sahiplerine postayla gönderilmiştir. Bu
dokümanlar, zaman zaman değişiklik yapılmış olabilse de, önerilen işlem ile ilgili önemli bilgiler içermekte olup, Genzyme
hissedarlarının bunları, önerilen işlem konusunda bir karar almadan önce, dikkatle ve tamamen okumaları istenmiştir.
İhale teklif materyalleri, MacKenzie Partners, Inc., 105 Madison Avenue, New York, New York 10016 adresinden posta
yoluyla veya (800) 322-2885 no.ya telefon ederek ücretsiz olarak istenebilir ve ayrıca ücretsiz olarak SEC’in
www.sec.gov. sitesinden de temin edilebilir
İleriye-Yönelik Beyanatlar
Sanofi- Aventis’in inançları ve beklentileri hakkındaki açıklamalar ve Sanofi-Aventis’in önerilen Genzyme edinimi
hakkındaki açıklamalar dahil olmak üzere, bu iletişimde yapılan, geçmiş gerçeklerin açıklamaları olmayan açıklamalar,
ileriye yönelik olup, bu açıdan değerlendirilmelidir. İleriye-yönelik açıklamalar, Sanofi-Aventis’in planları, hedefleri,
stratejileri, amaçları, gelecekteki olaylar, gelecekteki gelirler veya performans ve geçmişe dair olmayan bilgilerle ilgili
açıklamaları içermektedir. Bu gibi ileriye dönük açıklamaları maddi olarak etkileyebilecek etkenler şunlardır: SanofiAventis’in Genzyme hisseleri için ihale teklifini başarıyla tamamlama veya işlemin beklenen yararlarını gerçekleştirme
kabiiliyeti; işlem için gerekli onayların alınmasında gecikmeler, veya bunları önerilen koşullarda veya tahmin edilen
program dahilinde alınamaması; ve Sanofi-Aventis’in ihale teklifi için gereken koşullardan birinin karşılanamaması. SanofiAventis’te buradaki bilgilerin yanlış veya eksik olduğunu gösterecek bir bilgi olmadığı halde, Sanofi-Aventis’in böyle bir
bilgiyi doğrulama fırsatı olmamıştır ve bu gibi bilgilerin doğruluğu ya da eksiksizliği ile ilgili bir sorumluluk almamaktadır.
Sanofi-Aventis yasaların gerektirmesi dışında, yukarıdaki bilgilerden hiç birini güncelleme ya da değiştirme zorunluluğu ya
da sorumluluğunu almaz ve özellikle feragat eder.
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