
 
 

 1

Basın Bülteni 
 

     
 

Sanofi-aventis Merck'in  Merial’deki 
Hissesini Aldı 

 
PARİS, FRANSA ve WHITEHOUSE STATION, NJ. – 18 Eylül 2009 - Sanofi-aventis 
(EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) ve Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) sanofi-aventis’in, Merial 
Limited (Merial) şirketinde Merck’in %50 hissesini satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu. 
 
Sanofi-aventis, Merck’in Merial’deki hissesini 4 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Böylece 
sanofi-aventis Merck ile yüzde 50/50 oranında ortak yatırımla 1997’de kurulan, önde gelen 
hayvan sağlığı şirketi Merial’e tümüyle sahip oldu. 
 
29 Temmuz 2009’da imzalanan anlaşmanın şartları uyarınca, sanofi-aventis’in Merck/Schering-
Plough birleşmesinin sona ermesinden sonra Intervet/Schering-Plough Hayvan Sağlığı işinin 
Merial ile birleşerek yeni Merck ve sanofi-aventis’in hisselerinin eşit olduğu bir hayvan sağlığı 
ortak girişimi oluşturma seçeneği de bulunuyor. Eğer bu seçenek sanofi-aventis tarafından 
kullanılırsa yeni hayvan sağlığı ortak girişiminin rekabet kurulu yetkilileri tarafından onaylanması 
gerekecek. 
 
Merial’in satın alınmasının sanofi-aventis'e ilk yıldan itibaren büyüyerek artan bir net gelir 
getirmesi bekleniyor. 
 
Sanofi-aventis CEO’su Christopher A. Viehbacher: “Merial’in sanofi-aventis ailesine katılmasından 
çok mutluyum. Bu şirket alımı sanofi-aventis’in cazip bir pazar olan hayvan sağlığındaki 
pozisyonunun güçlendirecektir. Bu da bizim sürdürülebilir ve düşük risk profilli büyümeyle, 
çeşitliliğe sahip küresel bir sağlık hizmeti lideri olma stratejimizi anlatıyor” dedi. 
 
Başkan ve CEO Richard T. Clark ise "Merck'in Merial’deki hissesinin satışıyla planlandığı gibi 
dördüncü çeyrekte Schering-Plough ile birleşmemizi tamamlayabileceğiz” diyerek “Yeni Merck ile, 
pazarda güçlü bir varlık sağlamayı ve hayvan sağlığı sektöründe değerli büyüme fırsatlarını takip 
etmeyi hedeflediklerini” söyledi. 
 
Merial, sanofi-aventis Farmasötik Operasyonlardan Sorumlu Murahhas Başkan Yardımcısı 
Hanspeter Spek’e rapor verecek. 
 
2008’de, Merial 2.7 milyar  dolarlık satışıyla hayvan sağlığı pazarında üçüncü sırada yer aldı ve 
şirketin %13.8’lik bir pazar payına sahip olduğu tahmin ediliyor. 
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Merck & Co., Inc. Hakkında 
Merck & Co., Inc., araştırmaya dayalı olup önceliği daima hastalara veren küresel bir ilaç 
firmasıdır. 1891 yılında kurulan Merck, ilaç ve aşılar keşfetmekte, geliştirmekte, üretmekte ve 
piyasaya sunmaktadır. Şirket, yürüttüğü geniş kapsamlı programlarla sadece Merck ilaçlarını 
bağışlayarak değil, aynı zamanda bunları ihtiyacı olan kişilere ulaştırarak, ilaca erişimi artırmak 
amacıyla yoğun bir çaba harcamaktadır. Merck, ayrıca, kar amacı gütmeksizin tarafsız sağlık 
bilgileri yayınlamaktadır. 2007 yılında ilaç araştırma ve geliştirmesi için 4 milyar dolar ayıran 
Merck & Co.,Inc. hakkında daha fazla bilgi için www.merck.com adresini ziyaret ediniz. 
 
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.  
 
Merial hakkında 
Merial, çok çeşitli hayvanların sağlığını, zindeliğini ve performansını geliştirmeye yönelik çok 
kapsamlı ürünler sağlayan, dünyada lider konumda bulunan, yenilikçilik odaklı bir hayvan sağlığı 
şirketidir. 150'yi aşkın ülkede faaliyet gösteren Merial’de dünya genelinde yaklaşık 5700 kişi 
çalışmaktadır. Merial Limited  sanofi-aventis’e bağlı bir şirkettir. Daha kapsamlı bilgi için: 
www.merial.com. 
 
Sanofi-aventis’in ileriye dönük 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 
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. 
 
Merck'ün İleriye Dönük Beyanatları 
Bu bülten, 1995 tarihli ABD Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası’nın “safe harbor” 
hükümlerinde tanımlandığı şekilde “ileriye dönük ifadeler” de içermektedir. Bu ifadeler, başka unsurların 
yanı sıra, gelecekteki finansal ve operasyonel sonuçlar da dahil olmak üzere, Merck ile Schering-
Plough’nun birleşme tasarısının getireceği faydalara ve birleşik şirketin planları, hedefleri, beklentileri ve 
niyetlerine ilişkin ifadeler ve tarihsel olgu niteliğinde olmayan başka ifadeler içeriyor olabilir. Bu tür 
ifadeler Merck’ün ve Schering-Plough’nun mevcut yönetimlerinin şu anki inançlarına ve beklentilerine 
dayanmakta ve önemli ölçüde riskler ve belirsizlikler içermektedir. Gerçek sonuçlar, ileriye dönük 
ifadelerde belirtilenlerden farklı olabilir.  
Başka faktörlerin yanı sıra şu faktörler de gerçek sonuçların ileriye dönük ifadelerde belirtilen sonuçlardan farklı 
olmasına yol açabilir: ilaç sektörü düzenlemelerinin etkileri, hazırlanmakta olan mevzuatın ilaç sektörünü 
etkilemesi ve başka nedenlerle Merck ile Schering-Plough’nun birleşme tasarısından beklenen sinerjilerin 
gerçekleşmemesi ya da bu gerçekleşmenin beklenen zaman dilimi içerisinde olmaması ihtimali; devletlerden ya 
da organizasyonların kendi kendini düzenlemeye yönelik birimlerinden birleşme için önerilen şartlarda ya da 
zaman çizelgesi içinde onay alamama; birleşme için gerekli finansmanın fiili şartları ve/veya böyle bir 
finansmanın sağlanamaması; Schering-Plough ya da Merck hissedarlarının birleşmeyi onaylamamaları; 
şirketlerin başarılı bir şekilde bütünleşememeleri riski; birleşme işlemlerinin ticari ve operasyonel ilişkileri 
sürdürmeyi güçleştirme ihtimali; kapanış şartlarının yerine getirilememesi ya da başka nedenlerle birleşmenin 
kapatılamaması ihtimali; Merck’ün gelecekteki pazar koşullarını doğru bir şekilde öngörme becerisi; Merck’ün 
inovatif ürünlerine yönelik patentlerin ve diğer korumaların etkinliğine güvenme zorunluluğu; ABD'de ve 
uluslararası düzeyde yeni ve değişen yasal düzenlemelerin ve sağlık politikalarının yarattığı risk ve davalara 
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ve/veya denetim organlarının eylemlerine açık olma durumu. Merck, yeni bilgiler, gelecekte yaşanacak olaylar ya 
da başka bir nedenle herhangi bir ileriye dönük ifadeyi kamuoyu nezdinde güncelleme konusunda hiçbir 
yükümlülük üstlenmemektedir. Sonuçların ileriye dönük ifadelerdekinden önemli ölçüde farklılık göstermesine yol 
açabilecek ek faktörler Merck'ün 2008 10-K formundaki Yıllık Raporunda, 22 Haziran 2009'da teslim edilen 8-K 
formundaki Cari Raporunda ve ABD Sermaye Piyasası Kuruluna (Securities and Exchange Commission - “SEC”) 
teslim ettiği diğer belgelerde bulunabilir. SEC’in internet sitesinde (www.sec.gov) bu belgelere ulaşılabilir 


