Comunicat de presă
Bucureşti, 19 septembrie 2014

Roche, desemnată pentru al șaselea an consecutiv liderul
sectorului farmaceutic, în Dow Jones Sustainability Index
Roche a fost desemnată pentru al șaselea an consecutiv liderul sectorului farmaceutic, în clasamentul
Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Includerea în acest clasament se bazează pe o analiză a
performanțelor economice, sociale și de protecţie a mediului, evaluând de asemenea guvernanţa
corporatistă, managementul riscului, standardele liniei de aprovizionare şi producţie, precum şi
practicile şi procesele de muncă. Indexurile DJSI servesc drept repere pentru investitorii care
integrează criteriile de dezvoltare durabilă în portofoliile lor.
În acest an, compania Roche a primit cel mai mare scor din industria farmaceutică pe mai multe
planuri, pornind de la managementul relaţiei cu clienţii până la modul în care compania abordează
provocările din domeniul îngrijirilor de sănătate, prin valoarea produselor și serviciilor sale. De
asemenea, Roche a primit punctaj maxim în ceea ce privește gradul de angajament al angajaților, dar
și în ceea ce privește dezvoltarea profesională a acestora, atragerea şi mentionerea talentelor în
organizație şi respectarea drepturilor omului.
“Suntem mândri să fim recunoscuţi în continuare drept cea mai sustenabilă companie din domeniul
nostru. Încă de la înființarea companiei, cu aproape 120 de ani în urmă, dezvoltarea durabilă și
sustenabilitatea au fost direcţiile pe care le-am urmat’’, a declarat Severin Schwan, CEO al Roche. „Ne
respectăm angajamentul pentru inovație permanentă, aceasta fiind cea mai mare contribuție a noastră
la dezvoltarea durabilă a societății şi la viitorul nostru, al tuturor”.
În 2009, Roche a introdus o serie de obiective organizaţionale pe o perioadă de 5 ani, folosind
indicatori-cheie de performanţă pentru a măsura progresul. Printre aceştia, compania şi-a luat
angajamentul de a creşte procentajul femeilor în poziţii-cheie cu până la 50%, dar şi de a reduce
consumul de energie şi de a îmbunătăți eficienţa energetică cu 10% până la sfârşitul anului 2014. În
prezent, Roche este în grafic cu toate aceste obiective asumate.
Despre Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)
DJSI reprezintă cel mai răspândit sistem global de urmărire a modului prin care companiile derulează
proiecte de responsabilitate socială, economică şi de protejare a mediului înconjurător. Clasamentele
DJSI sunt derulate de Indexurile S&P Dow Jones şi RobecoSAM. În realizarea clasamentului, sunt
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analizate peste 3.300 de companii listate la bursa, dintre care 800 sunt firme de pe pieţe în curs de
dezvoltare. Companiile sunt selecţionate în funcţie de cum îşi îndeplinesc obiectivele economice,
sociale şi de protejare a mediului. Bazat pe Global Industry Classification System (GICS),
RocecoSAM identifică anual compania-lider în fiecare dintre cele 24 de domenii stabilite. Mai multe
informaţii despre aceste clasamente pot fi găsite pe site-ul oficial: www.sustainability-index.com.
###
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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