Comunicat de presă
Bucureşti, 16 octombrie 2014

Crestere cu 5% a vânzărilor Grupului Roche pentru primele 9 luni ale
anului 2014
Grupul farmaceutic elvețian Roche anunță o creștere a vânzărilor globale în primele 9 luni ale anului
2014, cu 5%, la o rată de schimb constantă, ajungând la 34.75 miliarde de franci elvețieni.
Divizia de Farmaceutice a înregistrat, în primele nouă luni, o creștere în vânzări de 4%, datorată
cererii susţinute pentru medicamentele oncologice și în special pentru moleculele destinate
tratamentului cancerului de sân HER2 pozitiv. Divizia de Diagnostic a înregistrat, în aceeași perioadă,
o creștere de 6% a vânzărilor, în principal datorită performanței Professional Diagnostics.
Severin Schwan, CEO al grupului Roche, a declarat cu privire la rezultatele companiei în primele nouă
luni ale anului 2014: “Cererea pentru produsele ambelor noastre divizii este ridicată și suntem convinși
că ne vom îndeplini obiectivele financiare asumate pentru anul 2014. Avem vești bune în ceea ce
privește linia noastră de cercetare și de dezvoltare, ce include rezultate favorabile pentru o nouă
moleculă în tratamentul cancerului de sân HER2 pozitiv și pentru o nouă combinație terapeutică în
melanom. Achiziția InterMune ne-a consolidat portofoliul cu o nouă moleculă pentru fibroza
pulmonară idiopatică, aprobată recent de FDA. În ceea ce privește Divizia de Diagnostic, creșterea
continuă este dată de achiziția unei noi generații de sisteme de testare, care ne-au întărit poziția în
diagnosticul molecular.”
Rezultatele Diviziei de Farmaceutice
Vânzările Diviziei de Farmaceutice a Roche au crescut cu 4% în primele nouă luni ale anului 2014, la
o rată de schimb constantă, ajungând la 26.96 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 21% . Vânzările au înregistrat o creștere de 5% în Statele Unite, de 7% în
Japonia și de 3% în Europa.
Achiziţia InterMune
Prin preluarea companiei InterMune, Roche a adăugat portofoliului său un nou medicament pentru
fibroză pulmonară idiopatică, care a primit aprobare în Statele Unite în luna octombrie a acestui an.
Tranzacția, în valoare totală de 5.75 miliarde de dolari americani, s-a finalizat în luna septembrie.
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Vânzările Diviziei de Diagnostic
În primele nouă luni ale acestui an, vânzările Diviziei de Diagnostic au crescut cu 6%, la o rată de
schimb constantă, ridicându-se la 7.79 miliarde de franci elvețieni, creșterea cea mai mare fiind
înregistrată de Professional Diagnostics (+8%).
În această perioadă, au fost lansate 10 noi produse, incluzând noile sisteme de testare cobas 6800 și
cobas 8800. De asemenea, a continuat să crească cererea pentru testele companion, în special pentru
testele destinate tratamentelor oncologice.
Estimări pentru anul 2014
Pentru anul 2014, Roche prognozează o creștere de o singură cifra a vânzărilor, la o rată de schimb
constantă și o creștere a dividendelor.
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