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Roche, 2019’un ilk yarısında satışlarını %9
artırdı
Yılın ilk 6 ayında başarı grafiğini sürdüren Roche, grup satışlarını %9
oranında artırarak 30.5 milyar İsviçre Frangı seviyesine çıkardı.
İstanbul, 30 Temmuz 2019 – Bilimsel bilgi birikimi, Ar-Ge gücü ve stratejik
yatırımlarıyla dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketlerinden biri olan Roche, 2019 yılının ilk
yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin grup satışları sabit kur cinsinden bir
önceki seneye göre %9 artarak 30.5 milyar seviyesine ulaştı. İlaç Bölümü’nün satışları %10
artışla 24.2 milyar İsviçre Frangı seviyesine çıkarken, Diagnostik Bölümü’nün satışları ise %2
oranında yükselerek 6.3 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşti.
Şirketin yılın ilk yarısında ulaştığı başarıyla ilgili yorumda bulunan Roche Grup CEO’su
Severin Schwan, “2019 yılının ilk altı ayında grup olarak çok güçlü sonuçlar elde ettik.
İlaç birimimizde sunduğumuz yenilikçi tedavilere yönelik talebin yüksek olması ve kanserle
mücadelede önemli tedavi seçeneklerini temsil eden iki yeni tedavimiz için sağlık
otoritelerinden aldığımız hızlandırılmış onaylar bizi çok memnun etti. Ayrıca diagnostik
birimimizin immünodiagnostik alanındaki ilerlemesi ve özellikle ikinci çeyrekte genel
faaliyetlere yayılan güçlü büyümesi, bizi bu başarıya taşıdı. İlk yarıda sergilediğimiz bu
performans, 2019’un tamamı için öngörülerimizi de iyileştireceğimiz anlamına geliyor,” dedi.
2019’da satışlarda orta-yüksek tek haneli büyüme ve satışlara paralel olarak hisse başına
yüksek kazanç artışı bekleyen Roche, ayrıca 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 31 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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