
 

 

Roche România SRL Piaţa Presei Libere 

No.3-5, Clădirea City Gate 
Turnul de Sud, Etaj 6 
Sector 1, Bucureşti 

 

Departamentul de 

Comunicare 
 

Tel. +021 206 47 01 

Fax +021 206 47 00 
www.roche.ro 

1/2 

   

Comunicat de presă 
  
Bucureşti, 2 februarie 2015  
 

 
Grupul Roche a încheiat anul 2015 cu vânzări în creștere  
 

Grupul Roche a înregistrat o creştere de 5% la nivelul vânzărilor globale în anul 2015.  
Determinate de vânzările din Statele Unite și de creșterea cererii pentru produsele de imuno 
diagnostic, vânzările concernului farmaceutic elvețian au ajuns la 48.145 miliarde de franci 
elvețieni, la o rată de schimb constantă.  

„Pentru compania noastră, 2015 a fost un an de succes, cu rezultate financiare pozitive atât 
pentru Divizia de Farmaceutice cât și pentru cea de Diagnostic, lansarea unor noi medicamente 
și platforme de diagnostic contribuind la acest bilanț. Mă bucura în mod deosebit progresul pe 
care l-am înregistrat în domeniul cercetării și dezvoltării de produse noi. Grupul nostru a 
raportat date clinice importante în mai multe arii terapeutice precum cancerul, scleroza 
multiplă, bolile imunitare și afectiunile hepatologice. Având în vedere portofoliul actual și 
dezvoltările din zona de cercetare, pot spune că suntem într-o poziție bună pentru viitor”, a 
declarat Severin Schwan, CEO, Roche.  

Rezultatele Diviziei de Farmaceutice 
Vânzările Diviziei de Farmaceutice a Roche au crescut cu 5% (la o rata de schimb constanta) în 
2015, ajungând la 37,3 miliarde de franci elvețieni. Creșterea este determinată de portofoliul de 
oncologie (+8%) și de cel de imunologie (+24%). Vânzările Diviziei de Farmaceutice au 
înregistrat o creștere de 5% în Statele Unite și de 4% în Europa. În zona Asia-Pacific au fost 
înregistrate creșteri generale de 5%, China (+4%) și Japonia (+6%) reprezentând principalele 
piețe de creștere. La nivel internațional, Brazilia a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere a 
vânzărilor, +10%.  
 

Vânzările Diviziei de Diagnostic 
Divizia de Diagnostic a înregistrat, de asemenea, vânzări în creștere cu 6% în 2015, acestea 
ajungând la 10,8 milioane de franci elvețieni, zonele Asia-Pacific (+15%) și EMEA (+4%) fiind 
principalii contribuitori la acest rezultat. Creșteri au fost înregistrate și în America Latină (+ 
11%) și America de Nord (+3%) în timp ce vânzările din Japonia au stagnat. Principalul factor 
de creștere a fost reprezentat de cererea ridicată pentru produsele de Professional Diagnostics 
(+ 8%).    
 

Cercetare și dezvoltare 

În 2015 Roche a obținut cinci aprobări importante, iar patru produse au primit din partea US 
Food and Drug Administration (FDA) clasificarea de terapii inovatoare, iar compania a 
înregistrat rezultate pozitive în studiile clinice legate de medicamente experimentale în 
hematologie, imunoterapia cancerului și scleroză multiplă.  
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Despre Roche  

Roche este unul din pionerii globali ai industriei farmaceutice și de diagnostic., ce inoveaza continuu cu scopul de a 

îmbunătăți viața oamenilor. Roche este cea mai mare companie de biotehnologie la nivel mondial, ce oferă 

medicamente diferenţiate clinic în domeniul oncologiei, imunologiei, bolilor infecţioase, oftalmologiei şi 

afecţiunilor sistemului nervos central. Roche este, de asemenea, lider mondial în diagnosticul in vitro şi în 

diagnosticul histologic al cancerului, precum şi pionier în managementul diabetului. Sinergia dintre diviziile de 

Farmaceutice şi Diagnostic au transformat Roche în lider global al medicinii personalizate, o strategie care își 

propune să ofere tratamentul potrivit pentru  pacientul potrivit, în cele mai bune condiții posibile.       

Fondată în 1896, compania Roche este în permanență în căutarea celor mai bune soluții pentru prevenirea, 

diagnosticarea și tratarea maladiilor, aducandu-si astfel o contributie sustenabila in societate. 29 de medicamente 

dezvoltate de Roche  - printre care antibiotice, medicamente împotriva malariei şi chimioterapice - sunt pe Lista 

Medicamentelor Esenţiale elaborată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. De asemenea, compania Roche a fost 

recunoscută șapte ani consecutiv ca liderul sectorului farmaceutic al Dow Jones Sustenability Index.  

Având sediul central în Basel, Elveţia, Roche este prezentă în peste 100 țări, iar în 2015 compania avea peste 

91.700 agnajați la nivel global. În 2015, Roche a investit 9,3 miliarde de franci elvețieni în cercetare și dezvoltare, 

compania raportând vânzări de 48,1 miliarde de franci elvețieni. Compania Genentech, din Statele Unite, este 

deţinută în totalitate de grupul Roche. De asemenea, Roche este acţionarul majoritar al companiei Chugai 

Pharmaceutical, din Japonia.   

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să accesați www.roche.ro. 

 

Departamentul de Comunicare al Roche România: romania.info@roche.com.  

sau 

Golin România: amehedintu@golin.com sau telefon 0756 056 879.  
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