Gyógyszerpiaci rövidhírek
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A Merck üzleti eredménye 2020-ban
A Merck forgalma 2020-ban 8,6%-kal, 17,5 milliárd EUR-ra növekedett. A kamat- és
adófizetés, valamint értékcsökkenés előtti eredmény (EBITDA) 18,6%-kal, 5,2 milliárd
EUR-ra növekedett. A cég az amerikai Biogen-nel szemben megnyert szabadalmi per
következtében 365 millió EUR visszatérítéshez jutott. A nyereség kétmilliárd EUR volt.
A laborágazat forgalma 2020-ban csaknem tíz százalékkal növekedett. A cég több mint 50
koronaoltóanyag-fejlesztő beszállítója, több mint 35 teszt és 20 COVID-19-terapeutikum
fejlesztésében működik közre.
A részvényesek részvényenként 1,40 EUR osztalékot kapnak, tíz centtel többet, mint az
előző évben.
A Bionorica üzleti eredménye 2020-ban
A Bionorica gyógynövény hatóanyagú gyógyszerkészítményekről ismert cég forgalma
2020-ban az előző évhez viszonyítva 13,4%-kal, 287,7 millió EUR-ra csökkent. Ám
amennyiben a rubel és az ukrán hrivnya árfolyamingadozásai nem tépázták volna meg a
forgalmat, ez 2020-ban csak 8,3%-kal, 304,3 millió EUR-ra csökkent volna.
A veszteség azonban nem ártott a termékek népszerűségének. A Bionorica 2020-ban az
OTC- és növényi gyógyszergyártók körében ismét az év vállalkozása lett a
gyógyszertáraknál.
A cég azonban összességében jobban jött ki, mint az elképzelhető lenne. Egyetlen
alkalmazottat sem kellett elbocsátani. 2020 első negyedévében pedig a pánikszerű
bevásárlások kiegyenlítették a későbbi bevételkiesést. A felvásárlás akkora volt, hogy a
termelés alig tudta követni szükségleteket.

900 millió dózis oltóanyag gyanús forrásokból
Az EU csalásellenes hatósága, az »Olaf« szerint az elmúlt hetekben különböző közvetítők
900 millió dózis oltóanyagot kínáltak fel a kormányoknak.
A 27 tagállam megállapodása szerint a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzésére az
Európai Bizottság közvetítésével kerül sor. Jelenleg a közösségi szerződések alapján
szállított oltóanyagok Európa-szerte szűkösek.
Az »Olaf« sajtóközleménye szerint a csalások és visszaélések száma folyamatosan
növekedik. A csalás elleni hatóság több európai kormánytól kapott bejelentést arról, hogy
valakik az Európai Unióban engedélyezett nagymennyiségű oltóanyagot kínálnak
megvételre. Mióta az »Olaf« figyelmeztetett a csalók üzelmeire, az ilyen bejelentések
száma megnövekedett.
Az Easy Apotheke Holding üzleti eredménye 2020-ban
Az Easy Apotheke Holding forgalma az üzleti jelentés szerint 2020-ban 10,3%-kal
növekedett. Az IQVIA jelentése szerint a teljes piaci növekedés 4,8%-ot tett ki. A
vényköteles gyógyszerek forgalma az előző évhez viszonyítva 15,9%-kal növekedett, a
vénymenteseké 18,8%-kal csökkent.

Az Európai Bizottság versenyjogi eljárást indított a TEVA üzelmei miatt
Az Európai Bizottság versenyjogi eljárást indít a Teva ellen, mivel az 2015-ben
mesterségesen meghosszabbította a sclerosis multiplex elleni Copaxone szabadalmi
védettségét. Margrethe Vestager versenypolitikai biztos szerint a sclerosis multiplex
krónikus betegség, amelyben több mint félmillió európai szenved és élethosszig tartó
kezelésre szorul.
A Teva több leányvállalattal rendelkezik Európában. A céget azzal gyanúsítják, hogy a
sclerosis multiplex elleni jól jövedelmező gyógyszerével, a Copaxone®-nal (glatirameracetát hatóanyag) visszaélt piaci fölényével és megsértette az európai versenyjogot. A
glatiramer-acetát alapszabadalma 2015-ben lejárt, az Európai Bizottság pedig most azt
vizsgálja, hogy a cég mesterségesen meghosszabbította piaci kizárólagosságát azzal, hogy
stratégiai indokokból részszabadalmakat jelentett be, majd azokat visszavonta. A
részszabadalmak egy szélesebb körű főszabadalom részei, amelyek lényegében átfedik
egymást. Így a szabadalom tulajdonosa megnehezíti újabb szereplőknek a generikumok
piacára való belépését.

