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Sanofi-aventis basın bülteni 

11 Temmuz 2011 

 
 

Sanofi-aventis Dermik adlı Dermatoloji Ünitesini   
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.’e 

Devrediyor 
ABD ve Kanada’daki büyüme platformlarına odaklanma hedefi doğrultusunda 

gerçekleştirilen stratejik elden çıkarma, tüm dermatoloji sektörüne değer katacak.  

 

Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), stratejik bir kararla, dermatoloji alanında faaliyet gösteren 
Dermik’i elden çıkararak Valeant Pharmaceuticals International Inc.’e (NYSE/TSX: VRX) (“Valeant”) 425 
milyon $ karşılığında devrediyor.  

Merkezi Mississauga, Ontario, Kanada’da bulunan Valent, nöroloji ve dermatoloji tedavi alanlarında faaliyet 
gösteriyor. Dermik ise ABD ve Kanada’da medikal dermatoloji pazarında güçlü satış ekibi ve tanınmış 
markalarıyla önemli bir konumda bulunuyor. Dermik’in portföyünde, akne tedavisinde kullanılan BenzaClin®, 
keratoz tedavisinde kullanılan Carac® ve lokal enjeksiyon ile yüzdeki kırışıklık ve çizgilerin düzeltilmesinde 
kullanılan Sculptra® gibi önde gelen terapötik ve estetik dermatoloji ürünleri bulunuyor.  

Bu satış işlemi, Dermik’in ABD ve Kanada’daki estetik ve terapötik dermatoloji işleri ile 2010’da dünya 
genelinde 206 milyon ABD dolarına ulaşan estetik dermatoloji işinden oluşan aktif mal varlığını içeriyor. Satış 
işlemi Sanofi-aventis’in Laval’de (Kanada) bulunan ve Dermik‘in üretim tesisleri arasında yer alan fabrikasını 
da kapsıyor. Sanofi-aventis Kanada, Montreal’deki faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.  

Dermik’in kapsamlı bir dermatoloji şirketine katılmasının yarar sağlayacağını belirten sanofi-aventis CEO’su 
Christopher A. Viehbacher, “Stratejimiz büyüme platformlarına ve yenilikçiliğe odaklı. Bu elden çıkarma, 
portföyümüzü rasyonalize ederek ana faaliyet alanlarımıza daha fazla odaklanmamıza imkan verecek. 
Laval’deki üretim faaliyetlerimiz ve satış ekiplerimiz Valeant’ın dermatolojideki daha güçlü konumundan yarar 
sağlayacak” şeklinde konuştu. 

Valent’ın Başkanı ve CEO’su J. Michael Pearson ise, “ABD ve Kanada’daki büyüme faaliyetlerimize bir başka 
güçlü dermatoloji birimini daha dahil etmekten dolayı çok memnunuz” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: 
“Dermik’in medikal ve estetik dermatoloji alanındaki güçlü yönleri bize, kombine portföyümüzü mevcut 
pazarlarımızda daha da güçlendirecek ve aynı zamanda Valent’ın diğer ülkelerdeki varlığını güçlendirmesine 
imkan verecek fırsatlar sağlayacak.”  

Satış işlemi, bazı rekabet otoritelerinden onay alınması da dahil olmak üzere, mutad şartların yerine 
getirilmesine bağlı olarak tamamlanacak. 
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Dermik hakkında 
ABD’de 140, Laval’de (Kanada) 200 çalışanı bulunan Dermik, dermatoloji alanında önde gelen şirketler arasında 
yer almaktadır. Tedavi ve kozmetik amaçlı dermatolojik ürünlerin üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerini 
gerçekleştiren şirketin, akne tedavisinde kullanılan Benzaclin®, keratoz tedavisinde kullanılan Carac® ve lokal 
enjeksiyon ile yüzdeki kırışıklık ve çizgilerin düzeltilmesinde kullanılan Sculptra® gibi lider ürünleri bulunmaktadır. 
1947 yılında kurulan Dermik, ABD’de dermatoloji alanında faaliyet gösteren en eski şirkettir. Dermik, ABD’de 
üretilen 10 ürün de dahil olmak üzere toplam 18 ürün içeren bir portföyün sahibidir. Amerika’daki faaliyetleri daha 
yoğun olmakla beraber, Dermik Kanada’da medikal dermatoloji alanında da önemli bir yere sahiptir. Dermik 
bunların yanı sıra Kuzey Amerika dışında 29 ülkede 2 estetkik ürünün pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dermik ürünlerinin büyük bir bölümü, Laval’de (Kanada) bulunan üretim ve ambalajlama tesisinde üretilmektedir. 
 

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. hakkında 
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (NYSE/TSX: VRX), başta nöroloji, dermatoloji ve markalı eşdeğer 
ürünler alanlarında olmak üzere geniş bir yelpazedeki farmasötik ürünlerin geliştirme, üretim ve pazarlama 
faaliyetlerini sürdüren uluslararası bir ilaç şirketidir. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. ile ilgili daha ayrıntılı 
bilgiye www.valeant.com üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
Sanofi-aventis Hakkında 
Sağlık hizmetinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren global bir şirket olan sanofi-aventis, hastaların 
gereksinimlerine odaklanmış tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi-aventis, yedi büyüme 
platformuyla sağlık hizmeti alanında güçlü yönlere sahiptir. Bu büyüme platformları: diyabet çözümleri, insan aşıları, 
yenilikçi ilaçlar, nadir hastalıklar, tüketici sağlığı, gelişmekte olan pazarlar ve hayvan sağlığıdır. Sanofi-aventis, Paris 
(EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.  

 

İleriye yönelik 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 2010’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. 

 

http://www.valeant.com/

