Comunicat de presă
Bucuresti, 15 septembrie 2017

Roche desemnată din nou cea mai sustenabilă companie din sectorul de
sănătate în Dow Jones Sustainability Index, pentru al nouălea an
consecutiv
Pentru al nouălea an consecutiv, Roche a fost recunoscută ca lider în domeniul sustenabilității în
categoria Industria Farmaceutică, Biotehnologie și Științe Naturale din cadrul Dow Jones Sustainability
Index (DJSI). Această clasare se bazează pe o analiză aprofundată a performanței companiei, din
perspectivă economică, socială și protecție a mediului. Indexurile DJSI servesc drept repere pentru
investitorii care integrează criteriile de sustenabilitate în portofoliile lor.
Roche și-a menținut poziția de lider prin intermediul strategiei sale de sustenabilitate, integrată
complet în cultura și direcțiile de afacerile ale organizației. În cadrul evaluării din acest an, Roche a
avut o performanță deosebită în categoriile ce țin de povara costurilor medicale, etică în afaceri și
strategia cu privire la schimbările climatice.
”Suntem deosebit de mândri să primim din nou această recunoaștere pentru eforturile noastre în
domeniul sustenabilității ”, a declarat Severin Schwan, CEO Roche. ”Pentru noi, o parte importantă a
sustenabilității o reprezintă asigurarea accesului la servicii de sănătate. De peste 120 de ani, Roche isi
urmeaza misiunea de a imbunatati calitatea vieții oamenilor prin dezvoltarea de medicamente și teste de
diagnostic. Aceste medicamente și teste au însă un impact real doar dacă ajung la cei care au nevoie de
ele. Cred că acesul larg la servicii de sănătate, pentru cât mai mulți oameni, este o responsabilitate pe
care trebuie să o împărțim cu toți partenerii noștri.”
Pentru a contribui la îmbunătățirea serviciilor de sănătate la nivel global, Roche colaborează cu diferiți
parteneri la nivel local, cu ajutorul cărora dezvoltă modalități sustenabile de acces la servicii medicale,
care răspund nevoilor comunităților.
Astfel, în 2016, prin implicarea Roche România, peste 30.000 de români au beneficiat de investigații
medicale gratuite, în timp ce mesaje importante privind prevenția și educația în sănătate au ajuns la
milioane de români, prin intermediul celor peste 30 de campanii de prevenție și educație pentru
sănătate derulate de asociații de pacienți și organizații non-guvernamentale cu sprijinul Roche
Romania.
Roche România a publicat în acest an primul raport de implicare în comunitate al companiei, în cadrul
căruia sunt prezentate proiectele realizate de Roche România în colaborare cu diverși parteneri.
Raportul este disponibil pe site-ul Roche Romania, www.roche.ro.
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Acest clasament global este publicat anual de către Indexurile S&P Dow Jones şi RobecoSAM și
măsoară performanța liderilor globali în domeniul sustenabilității. RobecoSAM invită 3.450 de
companii listate la bursă să partcipe la realizarea acestui clasament. Companiile sunt selecționate
pentru acești indici potrivit unei evaluări Corporate Sustainability Assesement, pregătită de
RobecoSAM. Pe baza acestei evaluari, în acesti indici sunt incluse doar companiile lider în respectiva
categorie. Acest fapt este determinat printr-o analiza comprehensivă a criteriilor economice, sociale și
de protectie a mediului, care se încadrează în trendurile de sustenabilitate prezente la nivel mondial
dar și specifice industriei. Fiecare companie raportează un chestionar online, care înclude peste 100 de
întrebări, sprijinite de o documentație completă și complementată de examinarea acoperirii media,
comentarii din partea părtilor co-interesate precum și de alte surse publice disponibile.

###
Despre Roche
Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic, ce inoveaza continuu cu scopul de
a îmbunătăți viața oamenilor. Sinergia dintre diviziile de Farmaceutice şi Diagnostic au transformat Roche în
lider global al medicinii personalizate, o strategie care își propune să ofere tratamentul potrivit pentru pacientul
potrivit, în cele mai bune condiții posibile.
Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă medicamente diferenţiate clinic în
domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei şi afecţiunilor sistemului nervos central.
Roche este, de asemenea, lider mondial în diagnosticul in vitro şi în diagnosticul histologic al cancerului, precum
şi pionier în managementul diabetului. Fondată în 1896, compania Roche este în permanență în căutarea celor
mai bune soluții pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea maladiilor, aducandu-si astfel o contributie
sustenabila in societate. 29 de medicamente dezvoltate de Roche - printre care antibiotice, medicamente
împotriva malariei şi chimioterapice - sunt pe Lista Medicamentelor Esenţiale elaborată de Organizaţia Mondială
a Sănătăţii. De asemenea, compania Roche a fost recunoscută opt ani consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic
al Dow Jones Sustenability Index.
Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2016 compania avea peste
94.000 angajați la nivel global. În 2016, Roche a investit 9,9 miliarde de franci elvețieni în cercetare și dezvoltare,
compania raportând vânzări de 50,6 miliarde de franci elvețieni. Compania Genentech, din Statele Unite, este
deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al companiei Chugai
Pharmaceutical, din Japonia.
Despre Roche Romania
Prezent pe piata romaneasca inca din perioada interbelica, Roche isi redeschide reprezentanta locala in anul
1992. În anul 2005, grupul Roche ia decizia să înființeze societatea comercială S.C. Roche Romania SRL, urmând
ca activitatea reprezentanței din București să fie preluată de compania locală nou înființată.
Roche oferă produse și servicii care acoperă întreg spectrul îngrijirilor de sănătate, pornind de la prevenție,
tratament și până la monitorizarea post-tratament, în arii terapeutice majore unde există nevoi medicale
neacoperite încă. Prin intermediul Roche România, ambele divizii ale Grupului Roche - divizia de farmaceutice și
divizia de diagnostice - sunt prezente pe piața din țara noastră, oferind produse și servicii de înaltă specializare.
Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.roche.ro.
Departamentul de Comunicare al Roche România: andrei.vlad@roche.com, 0728292664
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