Comunicat de presă
Bucureşti, 24 iulie 2014

Crestere cu 5% a vânzărilor Grupului Roche în prima jumătate a anului
2014
Grupul farmaceutic elvețian Roche anunță o creștere a vânzărilor globale în prima jumătate al anului
2014, cu 5%, la o rată de schimb constantă, ajungând la 22.9 miliarde franci elvețieni, datorită cererii
crescute pentru medicamentele destinate tratamentului cancerului și bolilor autoimune.
Severin Schwan, CEO al Roche, a declarat cu privire la rezultatele companiei în primele şase luni ale
anului 2014: “Am avut o jumătate de an bună, mai ales datorită performanţelor înregistrate de
medicamentele noastre oncologice – în special cele pentru tratarea cancerului mamar – şi de Divizia de
Diagnostic. Linia de cercetare şi dezvoltare a înregistrat de asemenea progrese majore, atât în Divizia de
Farmaceutice cât şi în cea de Diagnostic. Considerând performanţele Grupului Roche din primele şase
luni, sunt convins că ne vom îndeplini obiectivele asumate pentru întreg anul 2014 ”.
Vânzările raportate în franci elveţieni, sunt cu 1% mai mici comparativ cu prima jumătate a anului
2013, datorită deprecierii dolarului american, a yenului japonez ţi a altor monede din America de Sud,
comparativ cu francul elveţian.
Rezultatele Diviziei de Farmaceutice
Vânzarile Diviziei de Farmaceutice a Roche au crescut cu 4% în primele sase luni ale anului 2014, la o
rată de schimb constantă, ajungând la 17.8 miliarde de franci elvețieni. Această creștere s-a datorat în
special francizei de medicamente pentru tratamentul cancerului de sân HER2 pozitiv - care a
înregistrat o creştere de 20% - și a vânzărilor medicamentelor pentru cancerul colorectal şi pulmonar.
Vânzările au înregistrat o creștere de 5% în Statele Unite, de 7% în Japonia și de 3% în Europa.
Achiziţia Seragon Pharmaceuticals
Pe data de 2 iulie, Grupul Roche a anunţat ca a încheiat acordul definitiv de achiziţie a Seragon
Pharmaceuticals, o companie privată de biotehnologie, cu sediul în San Diego, California, SUA. În
urma procesului de achiziţie, Grupul Roche a obţinut portofoliul Seragon, ce are în cercetare o nouă
generaţie de antagonişti selectivi ai receptorilor estrogenici care (SERDs).
Progrese semnificative în cercetare și dezvoltare
La acest moment, linia de cercetare şi dezvoltare a Divizie de Farmaceutice include 66 de noi entităţi
moleculare, dintre care 12 sunt în ultimele faze de dezvoltare. În prima jumătate a anului 2014, Roche
a prezentat date despre 27 de molecule la cea de-a a 50-a ediţie a ASCO.
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Vânzările Diviziei de Diagnostic
În anul 2013, vânzările Diviziei de Diagnostic au crescut cu 6%, la o rată de schimb constantă,
ridicându-se la 5.1 miliarde de franci elvețieni, în principal datorită cererii susţinute pentru produsele
de diagnostic imunologic (+12%). Vânzarile Diabetes Care au rămas stabile, într-o piaţă volatilă și
plină de provocări.
În luna martie, Food and Drug Administration din Statele Unite a recomandat în unanimitate
utilizarea testului cobas HPV (Human Papillomavirus) ca test de primă linie pentru evaluarea riscului
de a dezvolta cancer de col uterin, la persoanele de peste 25 de ani.
Estimări pentru anul 2014
Pentru anul 2014, Roche prognozează o creștere a vânzărilor de aproximativ 5%, la o rată de schimb
constantă și o creștere a dividendelor.
###
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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