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Sanofi-aventis basın bülteni 
26 Ocak 2010 
Paris, Fransa 

 
 

Sanofi-aventis İhale Teklifi dahil 
Chattem ile ilgili Antitröst Onayı 

Alıyor 
 
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY) hisse başına stopaj vergisi çıktıktan 
sonra faizsiz nakit net 93.50 dolar olan Chattem, Inc. (Nasdaq: CHTT) hisselerinin ihale 
teklifi için 1976 tarihli Hart-Scott Rodino Antitröst Yasası’na göre  ("HSR Yasası") bekleme 
döneminin dolduğunu duyurdu.  
 
Süre uzatılmaz ise bu ihale teklifinin süresinin 8 Şubat 2010, New York City saatiyle gece 
yarısı 24.00’da dolması planlanıyor. İhale teklifinin şartlarından birine göre bekleme dönemi 
HSR Yasasına göre sona eriyor. İhale teklifi ABD Hisse Senetleri Komisyonuna 11 Ocak 
2010’da yapılan Satınalma Teklifi’nde belirtilen diğer şartlara bağlı kalmakta. 
 
Bu işlem sanofi-aventis’in dönüşüm stratejisinde anlamlı bir kilometre taşı niteliğinde. 
Dünya tüketici sağlık pazarının yüzde 25’ini temsil eden ABD’de varlığını güçlendiren 
sanofi-aventis global, entegre bir sağlık hizmeti şirketi olarak pozisyonunu güçlendiriyor 
ve gelecekteki büyümeler için önemli bir platform inşa ediyor. 
 
 
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” 
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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 
 

 
 
 


