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Sanofi-aventis basın bülteni 

Paris, Fransa - 27 Kasım 2009 
 
 

Sanofi-aventis  Rusya 
Federasyonundaki varlığını 

pekiştirme niyetini ”Pharmpolis 
Projesi” ile teyit ediyor 

 
-  Anlaşma Fransız-Rus Hükümetlerarası Semineri’nde imzalandı -  

 
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), tümüyle Rusya Devlet 
İşletmesi Rostekhnologii’ye bağlı bir şirket olan Prominvest ile bir Anlaşma 
Memorandumu’nu imzaladı. Bu anlaşmayla beraber sanofi–aventis’in Rusya’da 
pilot inisiyatif olarak bulunan yeni insülin üretim tesisiyle “Pharmpolis Proje”sine 
katılma niyetini de gösteriyor.  

 
Belge, Fransa’daki Rambouillet Şatosunda düzenlenen Fransız-Rus 
Hükümetlerarası Seminer sırasında, Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir 
Putin ve Fransa Başbakanı  François Fillon’un huzurlarında LLC Prominvest 
Genel Müdürü Mikhail Shelkov ve sanofi-aventis CEO’su Christopher A. 
Viehbacher tarafından imzalandı. 
 
“Pharmpolis Proje”si Rusya Hükümeti’nin Rusya’da ilaç pazarının genişlemesini 
teşvik etmek için, yenilikçi ilaç üreticilerini yeni teknoloji platformları için cezbetme 
ve yatırımcılara yeterli kaynak, verimli iş ortamı ve uygun tedarikçi ağı sağlama 
çabalarının bir parçası. 

 
“Bugünün sanofi-aventis için Rusya Federasyonu’nda taahhüt ve işbirliği için 
önemli bir kilometre taşını temsil ettiğini” söyleyen sanofi-aventis CEO’su 
Christopher A. Viehbacher “Diyabet gibi ağır hastalıkları olan hastaların mümkün 
olduğunca erken teşhis ve tedavi edilebilecekleri ve yeni ilaçlara ekonomik 
fiyatlarla bir ortam yaratmak istediklerini, Yerel insülin üretiminin bu hedefe 
ulaşmada büyük bir adım olacağını” sözlerine ekledi. 

 
“Rusya Ulusal Diyabet Kayıtlarına göre 2.5 milyon Tip 2 diyabet hastası ve yüksek 
mortalite oranlarıyla, Diyabetin, Rusya Federasyonunun üç büyük halk sağlığı 
önceliğinden biri olduğunu,” belirten Rostekhnologii Devlet İşletmesi Genel Müdürü 
S.V. Chemezov “tanı konulmamış olgular hesaba katıldığında bu rakamın 10 
milyon kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir. Amacımız Rusya pazarının 
insülin talebini tümüyle doyurmak ve diyabet gibi tehlikeli ve sosyal önemi olan bir 
hastalığa karşı en iyi şekilde mücadele etmektir” dedi. 
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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 

 
 
 
 


