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Roche acorda sublicente de productie pentru Tamiflu

Reprezentantii Roche au inceput negocieri cu mai multe companii

F.Hoffmann – La Roche impreuna cu Shanghai Pharmaceutical Group au semnat un contract de
sublicenta de productie de oseltamivir pentru utilizarea in cazuri de pandemie, in China.
Compania F.Hoffmann – La Roche anunta ca in mai putin de 2 luni, a reusit sa evalueze propunerile
a aproximativ 200 de terte companii interesate de fabricarea de oseltamivir. Dintre acestea, au fost
identificati 12 potentiali parteneri, care au indeplinit criteriile Roche in ceea ce priveste calitatea,
capabilitatile tehnice, capacitea de productie sau posibilitatea de a mari capactatea de productie.
Aceste parteneriate vor ajuta la cresterea productiei medicamentului antiviral, la nivel mondial.
Urmatorul pas va consta in invitarea acestor potentiali parteneri la negocieri detaliate. Printre aceste
companii se afla mari fabrici de medicamente sau de produse genetice dar si producatori de compusi
chimici. Principalul criteriu de evaluare a ofertelor a fost capacitatea de aprovizionare globala cu
Tamiflu asigurata prin cooperarea dintre Roche si aceste companii.
Momentan, Roche isi concentreaza toata atentia si resursele asupra transferului si implemetarii de
tehnologie, de aceea, procesul de admitere de noi oferte este inchis.
„In urma invitatiei pe care compania F.Hoffmann – La Roche a adresat-o companiilor farmaceutice de a
se constitui ca si parteneri in productia de Tamiflu, am stabilit o lista scurta de companii cu ajutorul
carora vom suplimenta capacitatile de productie la peste 300 de milioane de doze pe an, pana in 2007.
Evaluand comenzile primite de la guvernele tarilor din intreaga lume, capacitatea noastra de a produce
300 de milioane de doze pana in 2007 depaseste cu mult cererea”, declara William M.Burns, CEO al
Pharma Roche Division.
Eforturile Roche de a aproviziona stocurile guvernamentale
In ultimii ani, Roche a lucrat cu guvernele mai multor tari pentru a stabili nevoile lor de stocuri de
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Tamiflu (oseltamivir) si a primit comenzi si/sau a livrat deja cantitatea necesara in peste 50 de tari. In
anumite tari, in special in Asia de Sud-Est, datorita vecinatatii cu focarele de gripa aviara, compania
F.Hoffmann - La Roche a reusit sa livreze inaintea termenelor de livrare stabilite initial. Printre aceste
tari se numara :
• Taiwan, unde Roche va livra cantitatile solicitate in cursul anului 2006
• Vietnam, unde Roche va furniza capsule sau substanta activa pentru a fi incapsulata local de o
companie colaboratoare
• Coreea si Malaezia, unde Roche va furniza capsule
• India, unde Roche va livra 100,000 de doze, comandate de guvernul Indian si unde se duc
negocieri cu o companie locala in legatura cu o sublicenta de productie.
In Tailanda, Filipine si Indonezia, productia de Tamiflu (oseltamivir) nu este protejata de patente.
Prin urmare, aceste tari sunt libere sa cumpere sau sa produca medicamentul antiviral asa cum
doresc.
Patentele si costuri
Tamiflu exista datorita inovatiilor, care, la randul lor sunt un rezultat al sistemului de patente si este
important ca inovatia medicala sa continue sa fie incurajata prin acordarea de patente. Prin politica
sa de colaborare si acordarea de sublicente pentru producerea antiviralului sau, Roche contribuie la
lupta impotriva izbucnirii nunei pandemii de gripa si in acelasi timp apara drepturile de proprietate
intelectuala – cheia unor viitoare inovatii.
In plus, Roche ofera clientilor un sistem de achizitie a stocurilor guvernamentale la o treime din
pretul comercial al unei doze, oferind o reducere semnificativa in cazul cererilor pentru folosirea in
caz de pandemie. Aceste preturi deja scazute se reduc si mai mult in cazul tarilor subdezvoltate.
De asemenea, Roche a donat Organizatiei Mondiale a Sanatatii a 3 milioane de tratamente complete
pentru constituirea unui stoc de raspuns rapid pentru a fi folosit in epicentrul unei potentiale
pandemii. Dupa unii experti, aceasta cantitate, poate ajuta la stoparea si incetinirea raspandirii
vrusului in caz de pandemie. Roche continua colaborarea cu OMS in vederea pregatirii pentru
Conferinta donatorilor care va avea loc in ianuarie, 2006.
Despre Hoffmann – La Roche:
F. Hoffmann - La Roche este o companie farmaceutică cu un spectru unic de soluţii terapeutice
integrate, fiind prezentă în 150 de ţări. De peste 100 de ani, compania este activă în descoperirea,
dezvoltarea, producţia şi furnizarea de soluţii terapeutice inovative, care se adresează prevenirii,
diagnosticului şi tratamentului bolilor, cu rolul de a îmbunătăţi semnificativ calitatea vieţii
oamenilor. Considerată un deschizător de drumuri în medicină, compania F.Hoffmann-La Roche
este lider pe piaţa globala în soluţii pentru diagnostic, compania numărul unu în terapia bolilor
oncologice şi unul dintre cei mai mari furnizori de medicamente pentru domenii cum sunt virologia
şi transplantul. În România, compania F.Hoffmann-La Roche este activă în sectoare terapeutice de
vârf – virologie (HIV, hepatite virale), oncologie şi transplant. Conform ultimului studiu Cegedim,
dupa primele noua luni ale anului 2005, compania F. Hoffmann – La Roche ocupă locul al doilea pe
piaţa farmaceuticelor din România, cu o cotă de piaţă de 6.9%.
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