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Sanofi-aventis basın bülteni 

12 Mayıs 2010 

 

 
Sanofi-aventis ve Glenmark 

Pharmaceuticals Kronik Ağrı Tedavisine 
Yönelik Yeni Moleküllere İlişkin Lisans 

Sözleşmesi İmzalıyor 
 
 
 
Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN ve NYSE: SNY), Glenmark Pharmaceuticals S.A (GPSA) ile 
kronik ağrının tedavisine yönelik yeni moleküllerin geliştirilmesi ve pazarlanmasına ilişkin bir lisans 
sözleşmesine imza attı. Bu moleküller şeker hastalığına bağlı ağrı (diyabetik nöropati) ve osteoartrit 
ağrısı gibi çeşitli ağrıları hedef alıyor.  
 
Glenmark Pharmaceuticals Limited India'nın (GPL) tamamına sahip olduğu bir bağlı ortaklık olan 
GPSA, Sözleşme şartları uyarınca geliştirme, düzenleme ve pazarlama ara ödemelerinin yanı sıra 
bir de peşin ödeme alacaktır.  Bu tür ödemelerin toplamı 325 milyon doları bulabilecektir.  Buna 
ilaveten Glenmark bu lisans altında pazarlanan ürünlerden aşamalı olarak telif hakkı almaya da hak 
sahibidir.   Sanofi-aventis, Glenmark’ın A.B.D. ve beş Doğu Avrupa ülkesindeki ürün ortak-teşvik 
hakkına tabi bir biçimde Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya’da münhasır pazarlama hakkına 
sahip olacaktır.    Glenmark Hindistan ve dünyanın geri kalan ülkelerinde münhasır haklarını 
korurken sanofi-aventis ayrıca Brezilya, Rusya ve Çin'in de dahil olduğu 10 diğer ülkede ortak-
pazarlama haklarına da sahip olacaktır. 
 
“Diyabetik nöropati ve osteoartrit ağrısının tedavisine yönelik daha güvenli ve daha etkin ürünlere 
ilişkin tıbbi bir gereksinim hala mevcut"  diyen sanofi-aventis’in Ar-Ge’den sorumlu Başkan Vekili 
Marc Cluzel sözlerine şöyle devam etti: “Kronik ağrı tedavisinde önemli bir boşluğu doldurmaya 
yönelik umut vaat ettiğini düşündüğümüz molekül, sanofi-aventis’in ağrı portfolyosuna yenilikçi bir 
yaklaşım getirmektedir. İlaç araştırmalarında Hindistan’daki ilk ortaklığımızı temsil eden bu yeni 
programın geliştirilmesinde Glenmark Pharmaceuticals ile işbirliği yapıyor olmaktan memnuniyet 
duyuyoruz”. 
 
GPL’nin İcra Kurulu Başkanı Doktor Glenn Saldanha ise “Bu anlaşma Glenmark’ın dünya çapındaki 
yenilikçi Ar-Ge’sini ortaya koymakta ve Glenmark’ın Hindistan’ın ilaç keşif arenasındaki liderliğini 
onaylamaktadır” dedi. Saldanha sözlerine şu şekilde devam etti “Glenmark’taki programımızda 
mükemmel bir ilerleme kaydettik ve çabamızı dünyanın en iyilerinden, araştırma odaklı, küresel bir 
sağlık şirketi olan sanofi-aventis’inkiyle birleştiriyor olmaktan ötürü heyecan duymaktayız”.   
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Glenmark Hakkında 
Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL), merkezi Hindistan'ın Mumbai şehri olan, araştırma odaklı, 
küresel ve entegre bir ilaç şirketidir.  Şirket yeni moleküllerin, yani hem yeni kimyasal etkin maddelerin 
ve hem de yeni biyolojik etkin maddelerin keşfinde önde gelen oyunculardan biridir.  Glenmark çeşitli 
klinik gelişim aşamalarında bulunan sekiz moleküle sahiptir ve ağırlıklı olarak İltihaplanma [astım/COPD, 
romatoid artrit v.b.], Metabolik Bozukluklar [diyabet, obezite v.b.] ve Ağrı [nöropatik ağrı ve iltihaplı ağrı] 
alanlarına odaklanmıştır.  Şirket Hindistan dahil gelişmekte olan ekonomilerde yer alan markalı jenerik 
ilaçlar pazarında önemli yere sahiptir.  GPL yan kuruluşuyla birlikte dört ülkede 12 üretim tesisine ve 5 
Ar-Ge merkezine sahiptir.  
 
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.   
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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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