Basın Bülteni

Roche 9. kez sürdürülebilirlik lideri
Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI), ”İlaç, Biyoteknoloji
ve Yaşam Bilimleri” endüstrisi alanında sürdürülebilirlik açısından, üst üste
dokuzuncu yıl “sektör lideri” seçildi.
İstanbul, 11 Eylül 2017- Roche, şirketlerin ekonomik, sosyal ve çevresel
performansının analizine dayanan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI), ”İlaç,
Biyoteknoloji ve Yaşam Bilimleri” endüstrisi alanında sürdürülebilirlik açısından, bu yıl da
birinci seçildi. Roche, 9 yıldır “En Sürdürülebilir Sağlık Şirketi” ünvanını elinden
bırakmıyor. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, sürdürülebilirliği portföylerine entegre
eden yatırımcılar için gösterge niteliği taşıyor.
Bu yılki değerlendirmede özellikle sağlık giderleri yükü, etik pazarlama uygulamaları ve
iklim stratejisiyle ilgili kategorilerde başarılı olan Roche, şirketin işletme ve kültüründe
tamamen özümsenmiş olan mükemmel sürdürülebilirlik stratejisi yoluyla bu alanda
liderliğini koruyor.
Sürdürülebilirlik çabalarının bir kez daha takdir edilmiş olmasından büyük gurur
duyduklarını belirten Roche CEO’su Severin Schwan, “Bizim için sürdürülebilirlikte
önemli alanlardan birisi de sağlık hizmetlerine erişim sağlanmasıdır. Roche 120 yılı aşkın
bir süredir daha iyi ilaçlar ve tanı araçları geliştirerek insanlarını yaşamlarını iyileştirme
kararlılığı taşıyor. Bu kararlılık ancak, ilaçlarımız ve testlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara
ulaşabildiği taktirde bir anlam ifade edebilir. Geniş erişimin yalnızca, tüm paydaşların
birlikte çalışmasını gerektiren bir sorumluluk paylaşımı düzeniyle başarılabileceğine
inanıyorum” şeklinde konuştu.
Kurulduğu günden bu yana sürdürülebilirliği kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak
gören Roche, sürdürülebilirliğin yönetilmesinde bütünsel bir yaklaşım izliyor. Şirketin
stratejisi ürünlere erişimi artırmanın yanında sosyal sorumluluk, çevrenin korunması ve
tedarik zinciri sürdürülebilirliği gibi alanlarda da sürekli ilerleme sağlamaya odaklanıyor.
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 Chugai Pharmaceutical şirketinin de çoğunluk hissesine sahiptir.
Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.
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