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Roche anunta definitivarea
Pharmaceuticals

acordului

de

preluare

a

Seragon

Compania Genentech, membra a Grupului Roche, a incheiat acordul definitiv de achizitie a Seragon
Pharmaceuticals, o companie privata de biotehnologie, cu sediul in San Diego, California, SUA. In
urma procesului de achizitie, Genentech obtine portofoliul Seragon ce are in cercetare o noua
generatiei de antagonisti selectivi ai receptorilor estrogenici care (SERDs). Acesti antagonisti inhiba si
degradeaza receptorii estrogenici tumorali la pacientele cu diagnostic de cancer mamar cu receptori
hormonali pozitivi.
“In acest an, cancerul de san va provoca aproximativ 40.000 de decese la femeile din Statele Unite ale
Americii. In aproape jumatate din aceste cazuri, celulele canceroase au receptori de estrogen.,
subliniaza dr. Richard Scheller, Vice President and Head Genentech Research and Early
Development. “Credem ca antagonistii orali SERDs vor redefini standardul de tratament al
pacientelor cu cancer de san cu receptori hormonali pozitivi”.
In conformitate cu termenii acordului, Genentech va face o plată în avans de 725 milioane dolari, plus
plăți suplimentare de până la 1 miliard dolari, pe masura indeplinirii conditiilor contractuale. Se
estimeaza ca tranzactia va fi finalizata in cel de-al treilea trimestru al anului 2014. Dupa finalizarea
tranzactiei, portofoliul Seragon va fi integrat in cel al Genentech Research and Early Development.
###
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.
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