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Creștere cu 6% a vânzărilor Grupului Roche în anul 2013
Grupul farmaceutic elvețian Roche anunță o creștere a vânzărilor globale în anul 2013, cu 6%, la o
rată de schimb constantă, ajungând la 46.8 miliarde franci elvețieni, datorită cererii crescute pentru
medicamentele destinate tratamentului cancerului, bolilor autoimune și pentru testele de diagnostic
destinate laboratoarelor clinice.
Severin Schwan, CEO al Roche, a declarat cu privire la rezultatele companiei în anul 2013: “2013 a fost
un an foarte bun pentru Roche. Ne-am depasit tintele financiare propuse datorita cererii sustinute
pentru produsele noastre si lansarii de noi medicamente si teste de diagnostic.”
Rezultatele Diviziei de Farmaceutice
Vânzarile Diviziei de Farmaceutice a Roche au crescut cu 7% în anul 2013, ajungând la 36.3 miliarde
de franci elvețieni. Această creștere s-a datorat în special produselor din portofoliul de oncologie, dar
și perfomanțelor înregistrate de medicamentele destinate tratamentului poliartritei reumatoide.
Vanzarile au inregistrat o crestere de 10% in Statele Unite, de 12% pe pietele emergente 1, si de 2% in
Europa si Japonia.
Progrese în cercetare și dezvoltare
In anul 2013, linia de cercetare si dezvoltare a Diviziei de Farmaceutice a Grupului Roche a
inregistrat progrse deosebite mai ales in domeniul oncologiei, oftalmologiei si bolilor autoimune.
Linia de cercetare si dezvoltare a Roche include 66 de noi entitati moleculare, dintre care 15 sunt in
ultímele faze de dezvoltare.
Vânzările Diviziei de Diagnostic
În anul 2013, vânzările Diviziei de Diagnostic au crescut cu 4%, ridicându-se la 10.5 miliarde de franci
elvețieni, în principal datorită cererii sustinute pentru testele si echipamentele folosite in laboratoarele
clinice, oferite de Roche Professional Diagnostics (+8%).
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Pentru al cincilea an consecutiv - liderul sectorului farmaceutic în Dow Jones Sustainability Index
Pentru al cincelea an consecutiv, in 2013, compania Roche a fost desemnată, la nivel global, liderul
sectorului farmaceutic, în clasamentul Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Pentru clasificarea
companiilor în acest index, au fost luate în calcul performanţele economice, sociale dar şi cele care
vizează programele de protejare a mediului. Indexurile DJSI servesc drept repere pentru investitorii
care integrează criteriile de dezvoltare durabilă în portofoliile lor.
Estimări pentru anul 2014
Pentru anul 2014, Roche prognozeaza o crestere a vanzarilor de aproximativ 5%, la o rata de schimb
constanta si o crestere a dividendelor.
In cadrul urmatoarei Intalnirii Anuale a Actionarilor, care va avea loc in data de 4 martie 2014,
Consiliul Director Roche il va propune pe Christoph Franz pentru pozitia de Presedinte al Board of
Directors. Christoph Franz ii va succeda in aceasta functie lui Franz B. Humer, care a anuntat la
ultima intalnire a actionarilor ca nu intentioneaza sa candideze la noi alegeri. Christoph Franz, actual
CEO al grupului Lufthansa, nu-si va reinnoi contractul cu aceasta companie, care urmeaza sa expire
in data de 31 mai 2014.

###
Despre Roche
Având sediul în Basel, Elveţia, Roche este lider în asistenţa medicală axată pe cercetare care a obţinut performanţe în cele
doua divizii ale sale, divizia de produse farmaceutice şi divizia de diagnostice. Roche este cea mai mare companie de
biotehnologie la nivel mondial, care produce medicamente diferenţiate clinic în domeniul oncologiei, bolilor infecţioase,
bolilor inflamatorii, bolilor metabolice şi afecţiunilor sistemului nervos central. Roche este, de asemenea, lider mondial în
diagnosticul in vitro, diagnostic histologic al cancerului şi pionier in managementul diabetului. Strategia Roche cu privire
la medicina personalizată îşi propune să ofere medicamente şi tehnici de diagnostic care să aducă îmbunătăţiri reale ale
stării de sănătate şi calităţii vieţii pacienţilor şi să îmbunătăţească ratele de supravieţuire. În anul 2012, Roche a avut peste
82.000 de angajaţi în întreaga lume şi a investit peste 8 miliarde de franci elveţieni în cercetare şi dezvoltare. Grupul a
raportat vânzări de 45,5 miliarde de franci elveţieni. Compania Genentech din Statele Unite, este deţinută în întregime de
Roche şi este membră a Grupului Roche. Roche deţine, de asemenea, pachetul majoritar de acţiuni la compania japoneză
Chugai Pharmaceutical. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.roche.ro.
Toate mărcile folosite sau menționate în acest comunicat de presă sunt protejate de lege.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Roche România
Departamentul de Comunicare
+ 40 21 206 47 01
romania.news@roche.com
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Pietele emergente considerate sunt Brazilia, China, India, Mexic, Rusia, Coreea de Sud si Turcia.
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