Basın Bülteni

Roche İlaç’ın satışları, 2017 ilk yarısında yüzde 5 arttı
2017’nin ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlara göre, Roche İlaç’ın satışları yüzde
5’lik bir artış gösterdi ve 20 milyar 521 milyon İsviçre Frangı’na ulaştı.

İstanbul, 28 Temmuz 2017 - Dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden biri olan
Roche, 2017 yılı ilk yarısında güçlü bir performans sergileyerek başarılı finansal çizgisini
devam ettirdi.
Roche’un Grup satışları, sabit kur cinsinden yüzde 5 artışla 26 milyar 344 milyon İsviçre
Frangı’na ulaşırken, Roche İlaç Bölümü’nün satışları yüzde 5’lik bir yükseliş göstererek 20
milyar 521 milyon İsviçre Frangı olarak gerçekleşti.
Grubun elde ettiği mali sonuçlara ilişkin yorumlarda bulunan Roche CEO’su Severin
Schwan, “2017’nin ilk yarısında hem İlaç hem de Diagnostik bölümlerimizde yeni ürün
lansmanlarının önemli etkisiyle güçlü bir performans sergiledik. Geride bıraktığımız yarı
yılın en memnun edici gelişmelerinden biri de her iki MS (Multipl Skleroz) tipinin tedavisi
için geliştirdiğimiz yeni ilacımızın başarısıydı. Yarı yıl performansımıza göre, 2017’ye
ilişkin hedefimizi orta tek haneli ciro artışı olarak yükseltmiş bulunuyoruz” dedi.
2017’de Roche, hisse başına kazancın genel olarak sabit kur cinsinden ciroya paralel
artması hedeflerken; bu yıl İsviçre Frangı cinsinden daha da yüksek temettü artışı
gerçekleştirmeyi öngörüyor.
Roche Hakkında
İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global
şirketler arasında yer almaktadır. Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve
Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline
getirmiştir.
Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış
ilaçlara sahip, dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser
tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde öncüdür.
1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir
katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şirket ayrıca, ilgili tüm
paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından
geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryaller ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 29
ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik
Endeksi’nde (DJSI) sekiz yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik
alanında Grup Lideri seçilmiştir.
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2016 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 94 binden
fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2016 yılında Ar-Ge çalışmalarına 9.9 milyar İsviçre Frangı yatırım
yapan Roche’un cirosu 50.6 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan
Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugair Pharmaceutical şirketinin de çoğunluk hissesine sahiptir.
Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.
Bu açıklamada kullanılan veya bahsedilen tüm ticari markalar yasalarla korunmaktadır.

