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Roche’un 2018 satışları yüzde 7 arttı
2018 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Roche’un grup
satışları %7 oranında artarak 56.8 milyar İsviçre Frangı seviyesine
ulaştı. Şirketin 2018’de gösterdiği güçlü performans, ilaç bölümünde
özellikle onkoloji, MS ve hemofili alanlarının; diagnostik bölümünde
ise immünodiagnostik çözümlerin lokomotifliğinde gerçekleşti.
İstanbul, 1 Şubat 2019 – İlaç ve tanı araçları alanında önde gelen global şirketlerden
biri olan ve kişiselleştirilmiş tedaviye öncülük eden Roche, İsviçre’nin Basel kentinde bir
konferans ile 2018 yılının finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın farklı çeyrek dönemlerinde
sergilediği finansal başarının devamı olarak şirket, grup satışlarını sabit kur cinsinden %7
arttırarak 56.8 milyar seviyesine çıkardı. İlaç Bölümü’nün satışları %7 oranındaki artışla 44
milyar İsviçre Frangı seviyesine ulaşırken, Diagnostik Bölümü’nün satışları da %7 oranında
yükselerek 12.9 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşti.
‘Büyümemizi sürdürmek için iyi bir noktadayız’
Grubun elde ettiği sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulunan Roche Grup CEO’su
Severin Schwan, “Roche olarak 2018 yılında her iki bölümümüzde de çok iyi büyüme
kaydettik. Onkoloji, MS (multipl skleroz) ve hemofili gibi ciddi alanlarla mücadelede önemli
yararlar sunan yeni çözümlerimizin gücünden özellikle memnuniyet duyuyorum. Ayrıca
dijitalleşme, ürün geliştirme ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin ilerletilmesini
desteklemek amacıyla gerçek yaşam sağlık ve analiz verilerinin kullanılması yönünde de çok
önemli ilerleme kaydediyoruz. Başarılı lansmanlarımıza ve güçlü portföyümüze bakıldığında,
Roche olarak büyümemizi sürdürmek için iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim,” dedi.
Kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinde ilerleme
2018 yılında Roche, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri stratejisini daha da ilerletmek için bazı
anlaşmalar yaptı. Bunlar arasında, hastanın kanserindeki moleküler değişimleri tespit ederek
bunları ilgili hedefe yönelik tedavilerle, immünoterapilerle ve klinik çalışmalarla eşleştirme
yapmak amacıyla kapsamlı genetik haritalama yöntemini geliştiren Foundation Medicine,
kanser araştırması alanında gerçek yaşam verilerinin kullanılması konusunda pazar lideri
Flatiron Health ve Ignyta olmak üzere ABD merkezli üç şirket bulunuyor.
Ayrıca 2018 başlarında Roche Diagnostik ve GE Healthcare, Roche’nin in vitro tanı
alanındaki bilgi birikimi ile GE Healthcare’in in vivo uzmanlığını birleştirmek üzere stratejik
ortaklığa girmeye karar verdiklerini duyurdular. Anlaşma, üçüncü tarafların da ürünlerini ve

şirketten bağımsız uygulamalarını yerleştirmelerine izin veren ortak dijital bir platforma
dayalı karar destek yazılım çözümlerinin birlikte geliştirilmesini ve birlikte pazarlanmasını
amaçlıyor.
2019 yılı öngörüleri
2019’da sabit kur cinsinden düşük ila orta tek haneli satış artışı bekleyen Roche, hisse başına
kazancını da sabit kur cinsinden ciro artışına paralel olarak artırmayı hedefleniyor. Şirket
ayrıca 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, antimalaryallerin ve
kanser ilaçlarının da yer aldığı 30 ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) on yıl arka arkaya İlaç, Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri Endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında Grup
Lideri seçilmiştir.
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2018 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 94 bin çalışanıyla faaliyet
göstermektedir. 2018 yılında Ar-Ge çalışmalarına 11 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 56.8 milyar İsviçre Frangı olarak
gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai 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.
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