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Gilles Lhernould Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk Kıdemli Başkan 
Yardımcılığına atandı  

 
 
 
Paris, Fransa –15 Eylül 2009 – Sanofi-aventis (EURONEXT : SAN ve NYSE : SNY) 
bugün, yeni bir pozisyon olan sanofi-aventis Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kıdemli 
Başkan Yardımcılığının oluşturulduğunu ve halen sanofi-aventis İnsan Kaynakları Kıdemli 
Başkan Yardımcısı olan Gilles Lhernould’un 1 Ekim 2009’dan itibaren bu pozisyonda yeni 
görevine başlayacağını duyurdu.  

 
Gilles Lhernould doğrudan sanofi-aventis CEO’su Christopher A. Viehbacher’e rapor 
verecek  ve Yönetim Kurulunun bir üyesi olacak. 

 
Bu yeni pozisyon, Grubun ekonomik, sosyal ve çevre, sürdürülebilir gelişme, ilaçlara erişim 
ve sponsorluk alanlarındaki majör inisiyatiflerini bir araya toplama ve aynı çatı altında bu 
konularda çalışan kişilerin bir araya getirilmesi çabasına yönelik olarak oluşturulmuş bir 
pozisyondur. 

 
“Sanofi-aventis’in ilaçlara erişim ve topluma destek olma konusunda daima lider olduğunu” 
belirten sanofi-aventis CEO’su Christopher A. Viehbacher “Bu yeni rolün oluşturulması, 
önceki inisiyatiflerin daha iyi koordine edilmesini ve daha ileri götürülmesini sağlayacaktır. 
Sosyal sorumluluk sanofi-aventis’in DNA’sının bir parçasıdır ve Gilles’in liderliği bu önemli 
değeri yansıtmaktadır” demiştir. 
 
Gilles Lhernould  eczacılık diploması ve  endüstriyel eczacılık alanında master derecesi 
(DEA) sahibidir. Kariyerine Laboratories Bruneau’da üretim süpervizörü olarak başlamış, 
1983’te Sanofi’nin bağlı şirketlerinden birine katılarak burada üretim ve daha sonra fabrika 
müdürlüğü yapmıştır. Sonra Sanofi grubu içinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü dahil çeşitli 
görevlerde bulunmuştur. Synthélabo ile birleşmeden sonra bütünleşme Başkan Yardımcılığı 
ve ardından Bilgi Sistemleri Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra 2001’de Sanofi-
Synthélabo Endüstri İşleri Kıdemli Başkan Yardımcılığına getirilmiştir. 2004’te, sanofi-
aventis Endüstri İşleri Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevine atanmış ve 2008’de sanofi-
aventis İnsan Kaynakları Kıdemli Başkan Yardımcısı olmuştur. 
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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 dönük beyanatlar 
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 
 
 

 
 
 


