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Sanofi-aventis basın bülteni 

12 Nisan 2010 
 
 

Sanofi-aventis Biyoteknoloji İçin  
150 Milyon Avroluk Yatırım Yaptı 

 
• Sanofi-aventis Grubu’nun Avrupa’daki 3. büyük aşı üretim merkezi 

Neuville-sur-Saône’da kuruluyor  
 

• 700 çalışan için biyoteknoloji eğitim programı  
 

• Kimyasal üretim merkezi için toplam 700 milyon Avroluk yatırım  
 
Paris, Fransa - Sanofi-aventis, Fransa’daki sosyal ortaklarına (sendikalar ve işveren örgütleri)  
ülkedeki kimyasal ve biyoteknolojik üretim tesislerine yönelik önümüzdeki 4 yılı kapsayan 
yatırım ve adaptasyon projesini tanıttı. Proje hedefi 2014 yılı itibarıyla sanofi-aventis’in 
Fransa’daki endüstriyel kimyasal faaliyetlerini biyoteknoloji ve aşı üretimine doğru kaydırmayı 
kapsıyor.   
 
Sanofi-aventis’in Endüstriyel İşlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Luscan, 
yaptığı açıklamada, ”Endüstriyel örgümüzde daha çok biyoteknolojiye yönelik olarak 
gerçekleşen değişim, ilaç endüstrisinde inovasyon evriminin biyoteknoloji kaynaklı aşı ve 
bileşimler ile sentetik endüstriden elde edilen etkin bileşenler arasında gittikçe daha dengeli 
hale geldiği anlamına gelmektedir” dedi. Luscan, sözlerine şöyle devam etti;  “Bu proje Grup 
stratejisi ile tamamen uyumludur ve önümüzdeki dört yıl boyunca sanofi-aventis’in rekabet 
avantajını korumasını, sürdürülebilir bir büyüme sağlamasını ve Fransa'da istikrarlı sayıda 
endüstriyel hizmet sunmasını sağlayacaktır.”  
 
Sanofi-aventis global seviyedeki rekabet gücünü arttırmak üzere, Fransa Seine-Maritime’de 
bulunan, Saint-Aubin-Lés-Elbeuf ve Puy de Dôme, Vertolaye endüstriyel tesislerinde yeni bir 
inovatif biyosentetik prosesin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere 90 milyon Avro yatırım 
yapıldı. Bu yatırım dahil olmak üzere endüstriyel tesislerine yapılan 150 milyon Avroluk yatırım 
ve yeni faaliyetlerle yerel bazda yeni iş imkanları da sağlanacak.  
 
Dang ateşi hastalığına yönelik yeni bir aşı geliştiren sanofi-pasteur, aşının üretimini Fransa 
Neuville-sur-Saône, Rhône’da yer alan yeni tesiste gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu tesis 2014 yılı 
itibarı ile sanofi-aventis Grubu’nun Avrupa’daki tamamen aşı üretimi yapan üçüncü büyük 
merkezi haline gelecek.  
 
Sanofi-aventis bölgede uygulanacak yeni bir teşvik planının eşliğinde, 2013 yılının sonuna 
kadar, Romainville, Seine-Saint Denis, Fransa’da yer alan tesislerin aşamalı olarak 
faaliyetlerine son vermesini de planlıyor.   
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700 Milyon Avroluk Yatırım 
Proje kapsamında Paris ve Liyon’daki çalışma bölgelerinde çalışanların coğrafi hareketliliğine 
yardımcı olacak ve Fransa’daki üniversitelerle ortaklık şeklinde gerçekleştirilecek. 700 çalışanı 
kapsayacak biyoteknoloji eğitim programları kariyer hareketliliğini kolaylaştıracak tedbirleri de 
kapsayacaktır.   Aynı dönemde endüstriyel örgüde bir başka değişiklik planlanmamaktadır.  
 
Sanofi-aventis Fransa’daki kimyasal üretim tesislerini biyoteknolojik kapasiteye yönelik olarak 
bir değişimden geçirmek üzere, Neuville-sur-Saône’da yapılan 350 milyon Avroluk ve Vitry-sur-
Seine’de yapılan 200 milyon Avroluk yatırımlar da dahil olmak üzere 2008’den beri toplam 700 
milyon Avroluk yatırım yaptı.   
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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 
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