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1 Haziran 2010 

 

 

Sanofi-aventis’ten  
Japonya’da Jenerik Ortaklığı 

 
 

Sanofi-aventis ile Eşdeğer İlaç Lideri Nichi-Iko 
Japonya’da Eşdeğer İlaç Alanında Yeni bir Ortak Girişim Şirketi 

Kuruyor 

 

Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) ve Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd. (Nichi-Iko) 
(Osaka Menkul Kıymetler Borsası ve Nagoya Menkul Kıymetler Borsası: NIK), Japonya’da eşdeğer ilaç 
sektörünü geliştirmek amacıyla yeni bir ortak girişim şirketi kurdu. Sanofi-aventis Nichi-Iko K.K. olarak 
adlandırılan ortak girişimin %51’i sanofi-aventis K.K.’ya, %49’u ise Nichi-Iko’ya ait olacak.  
 
Bunun yanı sıra sanofi-aventis, Nichi-Iko’nun 1.524.500 hissesini üçüncü kişi ödeneği olarak satın alacak 
ve böylelikle Nichi-Iko hisselerinin %4,66’sına sahip olacak. Nichi-Iko, 2009 yılında 54,8 milyar Japon 
Yeni’ne (yaklaşık 460 milyon Avro) ulaşan satışlarıyla, Japonya’nın lider ve en hızlı büyüme kaydeden 
eşdeğer ilaç şirketi konumunda bulunuyor. 
 
Sanofi-aventis’in Asya-Pasifik ve Japonya’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier Charmeil, 
“Japon eşdeğer pazarında liderliğimizi güçlendirmemizi ve güçlü bir konuma ulaşmamızı sağlayacak olan 
bu ortak girişim şirketini Nichi-Iko ile birlikte kurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi. Charmeil 
şöyle devam etti: “Amacımız, gelecekte daha da büyümesi beklenen Japon eşdeğer pazarına kaliteli ve 
uygun fiyatlı ilaçlar sunarak, hükümetin eşdeğer ilaçların yaygınlığının artırılmasına yönelik hedefini 
desteklemek. Nichi-Iko ve sanofi-aventis arasındaki bu stratejik anlaşma, her iki şirketin, tıp kurumlarının 
ve hastaların gereksinimlerini karşılamaya yönelik güçlü yönlerini destekleyecek bir itici güç oluşturacak. “ 

 
Nichi-Iko’nun Başkanı ve CEO’su Yuiichi Tamura ise, “Nichi-Iko’nun Japonya eşdeğer pazarındaki 
deneyimi ile sanofi-aventis’in kaynaklarını birleştirmemizi sağlayacak bu uzun soluklu ortaklık 
anlaşmasını imzalamaktan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu. Tamura sözlerine 
şunları ekledi: “Bu duyuru, Japonya eşdeğer pazarını daha da genişletmeye istekliliğimizi açık bir şekilde 
ortaya koyarak, yeni bir stratejik birleşme konusunda pazara güçlü bir mesaj verecek”. 

Ortak girişim şirketi ilk aşamada, sanofi-aventis K.K.’nın uykusuzluk tedavisinde kullanılan AmobanTM 
(zopiklon) adlı ilacının pazarlama ve dağıtım haklarını devralacak. AmobanTM’ın 2009 satışları 5,1 milyar 
Yen’e (43 milyon Avro*) ulaşıyor. Nichi-Iko, AmobanTM’ın promosyon ve dağıtımını, geniş eczane, 
dağıtımcı ve tıp kurumu ağı üzerinden gerçekleştirecek. 
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Ortak girişim şirketinin Japonya eşdeğer pazarında gelişmesi için, her iki şirket de başka fırsatlar 
araştırmaya devam edecek ve Nichi-Iko’nun Japon pazarındaki eşdeğer ilaç üretimi, geliştirilmesi ve 
dağıtımı alanındaki deneyimi ile sanofi-aventis’in kaynakları ve global eşdeğer ilaç portföyünden gelen 
avantajları birleştirerek güç birliği sağlanacak.  
 
Japonya eşdeğer ilaç pazarı hakkında 

Japonya, yaklaşık 8,85 trilyon Japon Yeni’ne (NHI kıymetleri baz alınarak yaklaşık 74 milyar Avro*) 
ulaşan yıllık satış rakamları ile bugün dünyanın ikinci en geniş pazarı konumundadır. Eşdeğer ilaçlar, 
reçeteli ilaç satışlarının yaklaşık olarak %8’sini (satış hacminin %20’sini) oluşturmaktadır. 2012 itibariyle, 
önemli ilaçların patent sürelerinin dolması, nüfusun hızla yaşlanması ve sağlık harcamalarının 
sınırlandırılmasına yönelik geniş kapsamlı hükümet politikaları gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle, 
Japonya ilaç sektörü giderek daha çekici bir pazar haline gelmektedir. Japon hükümeti, eşdeğer ilaç 
kullanımının 2012 yılında kutu bazında toplam ilaç pazarının %30’undan fazlasına ulaşmasını teşvik 
etmektedir. 
  
* Döviz kuru: 1 Avro = 120 JPY 
 
Nichi-Iko K.K. hakkında 
1965 yılında kurulan ve Japonya’nın eşdeğer ilaç alanında önde gelen şirketleri arasında yer alan Nichi-
Iko Pharmaceutical Co., Ltd., sağlıklı yaşamak isteyen insanların beklentilerini karşılamaya yönelik, 
yüksek kalitede ve uygun fiyatlı ilaçlar üreten ve pazarlayan bir şirkettir. Başlıca iş alanı eşdeğer ilaçlar 
olmakla beraber Nichi-Iko, ‘long-listed’ ürünler olarak adlandırılan, uzun zamandır piyasada bulunan, 
patent süresi dolmuş ilaçlar da pazarlamaktadır. Ürünleri 5 yerel üretim tesisinde üretilmekte ve Japonya 
genelinde 120.000 tıp kurumunda kullanılmaktadır. Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd., 1980 yılında 
menkul kıymetler borsasında kote edilen ilk eşdeğer ilaç üreticisidir ve kotasyonu, Kasım 2006’da Osaka 
Menkul Kıymetler Borsası ve Nagoya Menkul Kıymetler Borsası’nda ilk gruba yükseltilmiştir. Nichi-Iko 
Pharmaceutical Co., Ltd.’nin şirket büyüme stratejisi ile ilgili ayrıntılar, 2009’da hazırlanan 5. Orta-Vadeli 
İş Planı’nda yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için: www.nichiiko.co.jp 

 

Sanofi-aventis Japonya hakkında 
Merkezi Tokyo’da bulunan sanofi-aventis K.K.’nın ülke çapında 3.000 çalışanı bulunmaktadır. Şirket, 
“Japon İşi” sloganıyla reçeteli ilaçlar geliştirir, üretir ve pazara sunar. Saitama’da bulunan Kawagoe 
üretim tesisi, 40 yıldan uzun süreden beri Japon hastalar için ilaç üretmektedir. Japonya’da 2009 yılı net 
satışları, 2008 yılına kıyasla %10,7 oranında artarak 1,8 milyar Avro’ya ulaşmıştır.  

 
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 

http://www.nichiiko.co.jp/
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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 
 

 
 

 


