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Değerli Müşterimiz, 

 

VWR,bugün Avantor tarafından satın alındığına dair kesin bir antlaşma imzaladığını açıkladı. Bu satın 
alımın hizmet sunduğumuz endüstrideki müşterilerimizi nasıl destekleyeceğini paylaşmaktan heyecan 
duyuyoruz ve VWR'ın beklediğiniz ürün ve/veya hizmet çözümlerini kesintisiz olarak sağlamaya devam 
edeceğini garanti etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Avantor’un benzersiz ultra yüksek saflıkta malzemeler, müşteri çözümleri için sunduğu eşsiz ürün tedarik 
zinciri, VWR’ın global çaplı eşsiz kanal erişimi, derin müşteri ilişkileri ile birleştirerek yaşam bilimleri, ileri 
teknolojiler ve araştırma endüstrileri için üretim ve tedarik zinciri çözümlerinde entegre global bir 
oyuncu yaratacağız. 

Birleşik şirket önemli ölçüde gelişmiş ürün çeşitleri ile dünya çapında global bir üretim ve dağıtım 
platformu oluşturacak. Her iki şirket de bu kombinasyonla daha da güçlenerek kalite, güven, yenilikçilik 
ve müşteri hizmetleri konularında güçlü bir bağlılık duyduğunu paylaşmak istiyor. 

Düzenleyici onayların ve diğer antlaşma koşullarının sağlanması şartıyla, işlemin bu yılın üçüncü 
çeyreğinde sonuçlandırılması bekleniyor. Bu geçiş dönemi ve sonrasında sizi temin ederim ki, müşteri 
hizmetleri ve ürünlerimizin kalitesi en yüksek önceliğimiz olacak ve böyle kalmaya devam edecektir. 

VWR’ın özel ekibiyle çalışmaya ve tanıdığınız yüksek hizmet düzeylerini almaya devam edeceğinizi 
belirtmek isteriz. Bu satın alma, değer önerisi teklifimizde bir değişiklik olduğuna işaret etmiyor. 
VWR'dan beklediğiniz aynı yüksek kaliteli ürün ve hizmet çözümlerini sunmaya devam edeceğiz. 

 

VWR ekibi adına, bilimi etkinleştirecek işbirliğimizin devamı için sabırsızlanıyoruz. 

 

Saygılarımla, 

 
Manuel Brocke-Benz 
President and CEO 
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Additional Information and Where to Find It 

In connection with the proposed transaction, VWR will file with the Securities and Exchange Commission 
(the “SEC”) and furnish to VWR’s stockholders a proxy statement. BEFORE MAKING ANY VOTING 
DECISION, VWR’S STOCKHOLDERS ARE URGED TO READ THE PROXY STATEMENT IN ITS ENTIRETY WHEN 
IT BECOMES AVAILABLE AND ANY OTHER DOCUMENTS TO BE FILED WITH THE SEC IN CONNECTION 
WITH THE PROPOSED MERGER OR INCORPORATED BY REFERENCE IN THE PROXY STATEMENT (IF ANY) 
BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION AND 
THE PARTIES TO THE PROPOSED TRANSACTION. Investors and shareholders may obtain a free copy of 
documents filed by VWR with the SEC at the SEC’s website at http://www.sec.gov. In addition, investors 
and shareholders may obtain a free copy of VWR’s filings with the SEC from VWR’s website at 
http://investors.vwr.com or by directing a request to: VWR Corporation, Radnor Corporate Center, 
Building One, Suite 200, 100 Matsonford Road, Radnor, Pennsylvania 19087, Attn: Investor Relations, 
(610) 386-1700. 

VWR and certain of its directors, executive officers, and certain other members of management and 
employees of VWR may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from stockholders of 
VWR in favor of the proposed merger. Information about directors and executive officers of VWR is set 
forth in the proxy statement for VWR’s 2017 annual meeting of stockholders, as filed with the SEC on 
Schedule 14A on March 31, 2017. Additional information regarding the interests of these individuals and 
other persons who may be deemed to be participants in the solicitation will be included in the proxy 
statement with respect to the merger VWR will file with the SEC and furnish to VWR’s shareholders. 

 


