Comunicat de presă
Bucureşti, 13 martie 2014

Schimbare la conducerea companiei farmaceutice Roche – Cristoph Franz,
noul presedinte al Consiliului Director
Franz Humer, la incheierea mandatului: « Investiţiile în cercetarea si dezvoltarea de noi produse ar
putea scădea în Europa dacă medicamentele originale si inovative nu vor aduce profituri »

In cadrul Întâlnirii Generale Anuale a Grupului Roche, care a avut loc pe 4 martie la Basel, Elveţia,
Cristoph Franz a fost numit la conducerea Consiliului Director al companiei.
Cristoph Franz – fost CEO al Lufthansa - a fost ales preşedinte al Consiliului Director al Roche cu
99.8% voturi « pentru ». Franz este membru al Consiliului Director din 2011, iar contractul lui cu
grupul Lufthansa urmează să expire la data de 31 mai, fără posibilitatea reactualizării.
“Le mulţumesc acţionarilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Roche este o companie
extraordinară şi sunt nerăbdător să preiau funcţia de preşedinte al Consiliului Director. Doresc să îi
mulţumesc şi lui Franz Humer, care a avut o contribuţie importantă la dezvoltarea companiei Roche în
ultimii 19 ani. Sub conducerea lui, compania Roche a devenit lider global în domeniul farmaceutic şi în
cel de diagnostice”, a declarat noul preşedinte al Consiliului Director.
Dr. Franz B. Humer a precizat: “Compania este excelent poziţionată pentru viitor. Am convingerea că
actualul preşedinte va continua povestea de succes Roche cu ajutorul Consiliului şi al Comitetului
Executiv”.
Cu ocazia predării mandatului de presedinte al Consiliului Director al companiei Roche, dr. Franz
Humer a declarat, pentru presa internationala, facand referire la piaţa farmaceutică europeană :
“Europa are nevoie de un sistem care să permită companiilor farmaceutice să ramana motivate in a
investi in cercetare si dezvoltare. Industria farmaceutica trebuie să colaboreze cu factorii de decizie
pentru a crea o formulă prin care sa se recunoasca eficienţa şi valoarea socială a medicamentelor
inovatoare”.
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Despre Roche
Având sediul central în Basel, Elveţia, compania Roche este unul dintre liderii mondiali ai industriei farmaceutice și de
diagnostic, bazată pe cercetare, prin sinergia oferită de cele două divizii ale sale: Divizia de Farmaceutice şi Divizia de
Diagnostic. Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce ofera 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. 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, dar şi să crească
ratele de supravieţuire. Fondată în 1896, compania Roche a contribuit, de mai bine de un secol, la îmbunătățirea stării de
sănătate a oamenilor, la nivel global. 24 de medicamente dezvoltate de Roche, printre care antibiotice, medicamente
împotriva malariei şi chimioterapice, sunt pe Lista Medicamentelor Esenţiale elaborată de Organizaţia Mondială a
Sănătăţii.
În 2013, Roche avea, la nivel global, peste 85.000 de angajaţi, a investit 8,7 miliarde de franci elveţieni în cercetare şi
dezvoltare si a raportat vânzări de 46,8 miliarde de franci elveţieni. Compania Genentech, din Statele Unite, este deţinută
în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al companiei Chugai Pharmaceutical, din
Japonia. Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita www.roche.ro.
Toate mărcile folosite sau menţionate în acest comunicat de presă sunt protejate de lege.
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