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Sanofi-aventis basın bülteni 

29 Ağustos 2010 

 

 

Sanofi-aventis,  
Genzyme’i satın almak için  

bağlayıcı olmayan teklifini duyurdu 
 

 

- Hisse başına tamamı nakit 69 USD’lık Teklif, Genzyme Hissedarları 
için hızlı ve kesin değeri temsil etmektedir - 

 
- Alım işlemi, Genzyme’in, ciddi hastalıkları olan insanların 

hayatlarında pozitif etki yaratma vizyonunu başarmasına yardım 
edecektir  - 

 
- Alım işlemi, sanofi-aventis’in sürdürülebilir büyüme stratejisini 

geliştirecektir - 
 
 

Paris, Fransa – 29 Ağustos 2010 - Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) Genzyme’i 
(NASDAQ: GENZ) satın almak için, yaklaşık olarak 18.5 milyar USD değerinde bağlayıcı olmayan, 
tamamı nakit bir teklif gönderdiğini duyurdu.  
 
Teklif edilen satın alma işleminin şartları altında, Genzyme’in 1 Temmuz 2010 tarihindeki 
etkilenmeyen hisse fiyatı olan 49.86 USD’ın %38 üzerindeki bir değeri temsil edecek şekilde, 
Genzyme hissedarları hisse başına nakit 69 USD alacaklardır. Sanofi-aventis’in teklifi aynı 
zamanda, 22 Temmuz 2010 tarihinden itibaren bir aylık geçmiş dönem ortalama hisse fiyatının 
yaklaşık %31 üzerinde bir rakama tekabül etmektedir. Analist konsensus tahminlerine dayanarak, 
teklif, Genzyme’in hisse başına 2010 kazançlarının 36 katını ve 2011 kazançlarının 20 katını temsil 
etmektedir. Teklif edilen fiyat, Genzyme’in 2011 performansındaki tahmin edilen düzelme 
potansiyelini dikkate almaktadır. Sanofi-aventis teklif ettiği bedelin finansmanını sağlamıştır. 
 
Genzyme’in yönetimi ile görüşme konusundaki birçok sonuçsuz girişimden sonra, 29 Temmuz 
2010’da yapılan bağlayıcı olmayan teklif, Genzyme’in Başkanı’na, Yönetim Kurulu Başkanı’na ve 
Genel Müdür Henri A. Termeer’e bugün gönderilen bir mektupla tekrar edilmiştir. Sanofi-aventis bu 
mektubun içeriğini Genzyme hissedarlarını iki şirketin birleşmesinden doğacak olan hisse değeri ve 
stratejik yapı hakkında bilgilendirmek amacıyla açıklamaktadır. 
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Merkezi Cambridge, Massachusetts’te olan Genzyme, önde gelen bir biyofarmasötik şirketidir. Ürünleri, 
ender görülen hastalıklarda, böbrek hastalıklarında, ortopedide, kanserde, transplant ve immün 
rahatsızlıklarda ve diagnostik testlerde kullanılmaktadır. Sanofi-aventis’in küresel erişimi ve önemli 
kaynakları, Genzyme’e yeni tedavi yatırımlarının hızlandırılması, mevcut pazarlara girme ve yeni 
pazarlarda daha fazla genişleme fırsatı verecektir. Her iki şirketin birleşmesi, her iki şirkete önemli yeni 
fırsatlar sağlayacak şekilde, yeni tedavilerin geliştirilip temin edilmesinde bir dünya lideri yaratacaktır. 
 
Sanofi-aventis’in genel müdürü Christopher A. Viehbacher “Genzyme ile birleşme, her iki şirket için ve 
şirketlerin hissedarları için önemli bir fırsatı temsil etmektedir ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle 
uyumludur” dedi.  
 
Sanofi-aventis’in, hastaların hayatlarını iyileştirme konusundaki taahhüdünü Genzyme’in paylaştığını 
ifade eden Viehbacher, sanofi-aventis’in küresel erişimi ve kaynaklarının Genzyme’ın karşılaştığı 
sorunlara çözüm bulmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Viehbacher şöyle devam etti: “Sanofi-aventis 
hissedarları, büyümeden ve bu birleşmenin çekici büyüme olasılığından yararlanırken, tamamı nakit olan 
ve şirketin potansiyelini temsil eden bu önemli teklif, Genzyme hissedarlarına da hızlı ve kesin değer 
kazanma fırsatı sunmaktadır. Genzyme’in hissedarları için değer maksimizasyonu sağlayacak bir alım 
işlemini şimdi düşünmesi için doğru zamandır. Sanofi-aventis, bu satın alım işlemi ile beraber 
kazanılacak stratejik ve finansal yararlarına güçlü bir şekilde inanmaktadır. Bu alım işlemini tamamlamak 
için, Genzyme ile aktif görüşmelere girmeye odaklılığımızı sürdürüyoruz.” 
 
Sanofi-aventis’in, daha önce yaptığı başarılı satın alm ve farklı alanların entegrasyonu konusunda güçlü 
bir deneyimi bulunmaktadır. Sanofi-aventis’in faaliyette olduğu ülkelerdeki uzmanlıklara odaklanması da 
bu taahhüdünü göstermektedir. Sanofi-aventis, Genzyme’i ender hastalıklardaki küresel mükemmeliyet 
merkezi yapmak ve Boston bölgesinde sanofi-aventis’in gücünü arttırmak niyetindedir.  
 
Bu aşamada, iki firma arasında herhangi bir anlaşmanın olup olmayacağının garantisi bulunmamaktadır. 
Bu alım işlemini başarılı bir şekilde tamamlamak için sanofi-aventis tüm seçenekleri değerlendirme 
konusunda hazırlık yapmaktadır.   
 

 
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 

 
 

 


