
   
 

Sanofi-aventis BMP Sunstone’u Satın Alarak 
Çin’de Güçlü bir Tüketici Sağlığı Hizmeti 

Platformu Kuruyor  
 
 Bu satın alma işlemi, BMP Sunstone’un Öksürük ve Soğuk algınlığı ve Kadın 

Sağlığı alanlarındaki güçlü konumu sayesinde Çin’deki tüketici sağlığı 
faaliyetlerine ivme kazandıracak 

 
 Sanofi-aventis, birleşme sayesinde Çin’in birçok kentinde faaliyet 

gösterebilecek 
 

 Sanofi-aventis, gelişmekte olan pazarlarda lider konumunu güçlendiriyor ve 
çeşitlendirme stratejisini Çin sağlık sektöründe de hayata geçiriyor  

  
 

28 Ekim 2010 - Paris, Fransa ve New York, New York – Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve 
NYSE: SNY) ve BMP Sunstone Corporation (NASDAQ: BJGP), nihai bir anlaşma imzaladıklarını 
açıkladılar. Anlaşma uyarınca sanofi-aventis, BMP Sunstone’un tedavüldeki bütün hisselerini 
hisse başı 10 ABD Doları karşılığında satın alacak. Bu da tamamı seyreltilmiş hisse bazında  
yaklaşık 520,6 milyon ABD dolarına karşılık geliyor. Satın alma işlemi sonrasında BMP Sunstone, 
sanofi-aventis’in tamamına sahip olduğu bağlı bir ortaklık şirketi olarak Grup ile birleşecek. 
 
Hisse başı fiyatı, BMP Sunstone hisselerinin 27 Ekim 2010 tarihindeki kapanış fiyatının %30 
fazlasına karşılık geliyor. BMP Sunstone Yönetim Kurulu işlemi oybirliğiyle kabul etti. 
 
BMP Sunstone’un 2009 yılı satışları 147 milyon ABD dolarına ulaştı. Bu satışların yaklaşık %60’ı,  
BMP Sunstone’un perakendecilere, devlet hastanelerine ve kliniklere erişiminin olduğu 3. ve 4. 
kategoride yer alan pazarlardaki (Tier III ve Tier IV) tüketici sağlığı hizmeti segmentinden elde 
edildi. BMP Sunstone bu segmentte Çin’in en tanınmış iki markasına sahip: Çin’de öksürük ve 
soğuk algınlığı alanında 1 numaralı ürün olan “Hao Wa Wa” (GoodBaby) ve kadın sağlığı 
alanında hijyenik bir ürün olan “Kang Fu Te” (Confort). 
 
Kısa süre önce kurulan Hangzhou Sanofi Minsheng Consumer Healthcare ortak girişiminin 
ardından BMP Sunstone’un satın alınması, sanofi-aventis’in Vitamin ve Mineral Destekleri ve 
Öksürük ve Soğuk algınlığı gibi pazarın en geniş iki segmentinde güçlü bir konum kazanması 
sayesinde, Çin’de tüketici sağlığı hizmeti alanında liderler arasına girmesine imkan verecek. 
 
Sanofi-aventis’in CEO’su Christopher A. Viehbacher, “BMP Sunstone’un satın alınması, Çin’deki 
tüketici sağlığı işimize ivme kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda, gelişen ve önümüzdeki 
yıllarda Çin ilaç pazarının üçte birini kapsayacak olan dağıtım kanallarına da benzersiz bir erişim 
imkanı elde etmemizi sağlayacak ”dedi. Viehbacher şöyle devam etti: “Bu satın alma, sanofi-
aventis’in Çin’de lider konumunu güçlendirmesine yönelik yeni bir stratejik adım.” 
 
BMP Sunstone’un CEO’su David (Xiao Ying) Gao, “Bu satın alım BMP Sunstone hissedarları için 
kısa sürede kayda değer ölçüde bir değer yaratacak; ayrıca çalışanlarımız ve müşterilerimiz için 
de önemli yararlar sağlayacak” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yeni birleşmenin Çin tüketici 
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sağlığı pazarında yaratacağı önemli büyüme fırsatlarını sanofi-aventis ekibiyle birlikte çalışarak 
değerlendireceğimiz için çok heyecanlıyız.” 
 
Birleşme anlaşmasının koşulları gereği, işlemin tamamlanması ancak BMP Sunstone hissedarlar 
toplantısında işlemin onaylanması, Çin’de bazı onayların alınması ve diğer mutat koşulların yerine 
getirilmesiyle mümkün olabilecek. BMP Sunstone’un sermayesinin %23’ünü seyreltilmiş hisse 
senedi olarak elinde bulunduran hissedarların, işlem lehinde oy vermesi gerekiyor. 
 
Tüketici Sağlığı Hizmeti, sanofi-aventis Grubu’nun sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için 
belirlediği temel büyüme platformlarından biri. Sanofi-aventis şu anda dünyanın tüketici sağlığı 
alanında hizmet veren en büyük 5. şirketi ve bu alanda organik büyüme ve dış büyüme ile 
varlığını güçlendirmeye devam ediyor. 
 
2010 yılında12 milyar avroya ulaşacağı tahmin edilen Çin Tüketici Sağlığı pazarı, ABD’den sonra 
dünyanın ikinci en büyük pazarı konumunda. Bu pazarın 2005’ten bu yana kaydettiği ortalama 
yıllık büyüme oranı yaklaşık %11. Şehirleşmenin devam etmesi, hastaların tedaviye erişiminin 
artması, kendi kendine ilaç kullanma eğiliminde artış, eczane zincirlerinin gelişmesi ve tüketici 
sağlığı ürünlerinin perakende satışının yaygınlaşması nedeniyle, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda 
da devam etmesi bekleniyor. 
 
Sanofi-aventis Çin hakkında  
Sanofi-aventis, Çin’de ofis açan ilk yabancı ilaç şirketidir. Çin genelinde 200’den fazla şehirde 
5000’in üzerinde çalışanıyla, bugün Çin’in en hızlı büyüyen şirketlerinden biridir. Sanofi-aventis, 
korumadan tedaviye, Çin’in halk sağlığı gereksinimlerini karşılamak için benzersiz bir konuma 
sahiptir. Sanofi-aventis’in aşı bölümü Sanofi Pasteur, Çin’in önde gelen aşı şirketleri arasında yer 
almaktadır. Sanofi-aventis, Ekim 2010’da Hangzhou Sanofi Minsheng Consumer Healthcare Co., 
Ltd. Şirketinin kurulmasıyla Çin’de tüketici sağlığı pazarına girmiştir. 
 
Sanofi-aventis halen Pekin, Hangzhou ve Shenzhen’de üç üretim tesisine sahiptir. Şirket, Çin 
pazarının giderek artan gereksinimlerine cevap vermek amacıyla üç yeni üretim tesisinin inşasına 
başlamıştır ve bu tesislerin 2012 yılında ticari üretime başlaması planlanmaktadır. Sanofi-aventis 
Çin’de, ilaçlar için hedef belirlenmesinden klinik araştırmanın ileri evrelerine kadar, entegre bir Ar-
Ge faaliyeti yürütmektedir. Çin ve Asya-Pasifik Ar-Ge merkezleri Şanghay’da bulunmaktadır. 
 
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. 
 
BMP Sunstone Hakkında 
BMP Sunstone Corporation, Çin’de markalı sağlık ürünleri ve farmasötik ürünlerden oluşan bir 
portföy geliştiren özelleşmiş bir ilaç şirketidir. Şirket, Sunstone bünyesinde lider pediatrik ürünler 
ve kadın sağlığı ürünleri üreterek ülke genelinde eczanelere satmaktadır. Şirket ayrıca Çin’e 
özellikle kadın sağlığı ve pediatri alanında, münhasır çok-yıllık lisans ile ürün satışı da 
yapmaktadır. BMP Sunstone, Pekin ve Şanghay’daki şubeleri aracılığıyla ilaç dağıtımı hizmeti de 
sağlamaktadır. BMP Sunstone’un merkez bürosu Pekin’dedir. Şirketin ABD- Pennsylvania’da 
Plymouth Meeting’de de bir ofisi bulunmaktadır. 
 
Sanofi-aventis’in ileriye yönelik beyanatları 
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 
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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 2009’da 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.  
 
BMP Sunstone’un ileriye yönelik beyanatları 
Bu haber bülteni ileriye dönük beyanatlar içermektedir. Bu beyanatlar belirsizlikler ve riskler bazında değişikliler 
gösterebilir. Bunlar, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şirketin kısa süre önce geçirdiği organizasyonel 
değişiklikler, Şirketin satış, pazarlama ve dağıtım planlarındaki değişiklikler, Şirketin faaliyet performansındaki 
değişiklikler, biyoteknoloji ve ilaç sektörlerini ve Çin ilaç pazarını, şirket ürünlerinin zamanında üretim ve dağıtımını 
etkileyebilecek genel finansal, ekonomik ve politik değişiklikler ile, şirket tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Takas 
Komisyonu’na gönderilen raporlarda yer alan diğer risklerdir. Diğer taraftan Şirket, ileriye dönük beyanatları, bu tarihten 
itibaren gelişebilecek olay veya durumları yansıtacak şekilde güncelleme konusunda herhangi bir yükümlülük 
üstlenmez. Philadelphia Komisyon Kurumu, BMP Sunstone’a ek olarak bir de  “tarafsız görüş” sunmuştur. 
 

 
 


