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Sanofi-aventis basın bülteni 

19 Mart 2010 
 
 

Sanofi-aventis Chattem, Inc.yi 
Devralma İşlemini Başarıyla 

Tamamladı 
 

-Chattem sanofi-aventisin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki  

Tüketici Sağlık Hizmetleri Platformu haline geliyor- 

Chattem, Inc.’nin % 100'ünü devralma işlemleri tamamlanarak sanofi-aventis Grubu’nun 
(EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) bir alt kuruluşu haline geldi.  
 
Sanofi-aventis dünya çapındaki tüketici sağlık hizmetleri pazarının yüzde 25’ini temsil eden Amerika 
pazarındaki varlığını güçlendirerek gelecekteki büyümesi için önemli bir platform inşa etmeyi 
amaçlıyor. Böylece sanofi-aventis farklı alanlarda hizmet veren küresel bir sağlık hizmetleri firması 
konumunu güçlendiriyor. Bu devralma ayrıca sanofi-aventis için büyümeyi tetikleyen önemli 
etmenlerden biri olması beklenen, reçeteyle satılan ilaçların reçetesiz ürünlere dönüştürme 
potansiyelini artıracak yeni yollar da açıyor.  
 
Sanofi-aventis CEO’su Christopher A. Viehbacher açıklamasında  “Önde gelen tüketici sağlık 
hizmetleri işlerimizde Chattem’ın dünya çapındaki portföyümüze dahil olması, sanofi-aventis’in farklı 
alanlarda hizmet veren küresel bir sağlık lideri olma stratejisi içerisinde önemli bir kilometre taşını 
temsil etmektedir” dedi ve şöyle devam etti: “Chattem’ın var olan satışları, pazarlama ve dağıtım 
takımları ve altyapı tesisleri Amerika’da reçeteli satılan ilaçların reçetesiz ürünlere gelecekteki 
dönüşümü için muazzam bir platform sağlamaktadır. Chattem’ın bu dönüşümlerin başarı şansını en 
yukarı taşıyacağına olan inancım tamdır.  Tüketici sağlık hizmetleri faaliyetlerimizin performansında 
anahtar bir rol oynayacak olan Zan Guerry ve Chattem'ın yönetici ekibiyle birlikte çalışmak için 
sabırsızlanıyorum”.  
 
Chattem CEO’su Zan Guerry ise “Tüm Chattem ailesi, tüketici sağlık hizmetleri işinde sanofi-
aventis’in A.B.D.’deki üssü olarak hizmet verecek olmaktan heyecan duyuyor" dedi. Guerry sözlerine 
şöyle devam etti:  “Bu devralma çalışanlarımız, müşterilerimiz ve Chattanooga şehri için önemli 
faydalar sağlayacak”. 
 
Kapanıştan itibaren geçerli olmak üzere 10 Mart 2010 itibarıyla Chattem'ın NASDAQ borsasındaki adi 
hisse senetleri işlemden kaldırıldı.    
 
İşlemin bir yıl gibi kısa bir sürede sanofi-aventis’in gelirlerine artış olarak yansıması bekleniyor. Bu 
devralma, sanofi-aventis’in gelecekti reçetesiz ürün dönüşümünün gerçek değerini en iyi şekilde 
kullanmasına ve korumasına olanak tanıyacak. Ayrıca sanofi aventis’in güçlü bir operasyon 
mevcudiyetinin bulunduğu ve şu an faydalanılmayan coğrafi pazarlara Chattem ürünlerinin yayılması 
ile önemli gelir birliktelikleri elde etmeyi bekleniyor.   



Sayfa 2 / 2 

Sanofi-aventis’in A.B.D. tüketici sağlık hizmetleri şubesi olan Chattem, Chattanooga Tennessee’den 
idare edilecek.  A.B.D. tüketici sağlık hizmetleri işinin başında Mr. Guerry bulunacak ve sanofi-aventis 
A.B.D.’nin Başkanı ve CEO’su Greg Irace’a bağlı olarak çalışacak.  

 
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 
 

 
 

 


