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Grupul Roche anunta rezultate pozitive la mijlocul anului 2010
Concernul farmaceutic elvetian Roche anunta o crestere a vanzarilor globale ale grupului, in prima jumatate
a anului 2010, cu 5%, in moneda locala (3% in franci elvetieni,), la 24.6 miliarde franci elvetieni, in linie cu
estimarile pentru intreg anul 2010.
Severin Schwan, CEO al Roche, a declarat cu privire la rezultatele companiei in prima jumatate a anului
2010 “In ciuda unui mediu economic dificil, Roche a obtinut performante operationale solide in prima
jumatate a anului 2010. Excluzand vanzarile de Tamiflu, ambele divizii ale Grupului Roche au crescut mai
rapid decat media pietelor pe care activeaza. Recenta cerere de aprobare, depusa in Statele Unite, pentru o
noua molecula destinata tratamentului cancerului de san in faza avansata, reprezinta un pas inainte in
tratamentul pacientilor care sufera de aceasta boala si pentru care optiunile terapeutice sunt limitate.“
Crestere a vanzarilor Diviziei de Farmaceutice – consolidarea pozitiei Roche de lider mondial in
oncologie
Vanzarile Diviziei de Farmaceutice a Roche au crescut in prima jumatate a anului 2010 cu 4% in moneda
locala (1% in franci elvetieni, 6% in dolari), totalizand 19.4 miliarde de franci elvetieni. Aceasta crestere a fost
sustinuta in principal de medicamentele din portofoliul de oncologie, produse ale caror vanzari au inregistrat
o crestere cu 9%, pana la 11.1 miliarde de franci elvetieni, ceea ce intareste pozitia Roche de lider mondial al
pietei de medicamente destinate tratamentului cancerului. La acestea se adauga vanzarile in crestere ale
medicamentelor destinate tratamentului poliartritei reumatoide si anemiei. In prima jumatate a anului,
Roche a depus autoritatilor de reglementare din Statele Unite o noua molecula destinata tratamentului
cancerului de san in faza avansata.
Puternica linie de cercetare si dezvoltare
In prima jumatate a anului divizia de farmaceutice a Grupului Roche a depus spre aprobare 9 cereri de
punere pe piata si i-au fost aprobate alte 11. La 30 iunie 2010, linia de cercetare si dezvoltare a diviziei de
farmaceutice includea 60 de noi entitati moleculare noi si alte 42 de indicatii suplimentare pentru
medicamentele deja inregistrate. In al doilea trimestru al anului 2010 patru noi proiecte au intrat in faza I de
studii clinice, unul in faza II de studii si trei in faza III de dezvoltare. Pentru informatii suplimentare legate
de linia de cercetare si dezvoltare a grupului Roche, va invitam sa accesati : www.roche.com/pipeline.htm.
Performante in crestere pentru Divizia de Diagnostice
Vanzarile Diviziei de Diagnostice a Grupului Roche au crescut, in primele 6 luni ale anului 2010, la
nivel global cu 9% in moneda locala (7% in franci elvetieni, 12% in dolari) la aproximativ 5.3
miliarde de franci elvetieni, depasind media de crestere a pietei globale de diagnostice in vitro,
aceasta crestere fiind sustinuta in principal de Professional Diagnostics, Diabetes Care si Applied
Science. In aceasta perioada au fost presentate si rezultatele studiului ATHENA, care a demonstrat
beneficiile testarii cu trusa cobas 4800 HPV pentru screening-ul cancerului cervical.

