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Forrás Internet-helye:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121938/Uebernahmen-treiben-Stadaan?rt=971bf246e981d1c3d78e945717e58e5a ;
A Stada üzleti eredménye 2020-ban
A Stada generikumgyártó cég forgalma 2020-ban árfolyamváltozásoktól
megtisztítva 18%-kal, több mint 3 milliárd EUR-ra növekedett. A saját erőből elért
növekedés 6%. A kamat- és adófizetés, valamint értékcsökkenés előtti eredmény
(EBITDA) 15%-kal, 713 millió EUR-ra növekedett. A nyereség összességében 182
millió EUR-t tett ki (2019: 313 millió EUR). A konszern jelenleg az
utánzatgyógyszerek tekintetében Európában negyedik, a vénymentes márkatermékek
tekintetében ötödik helyen áll.
A Stada 2017-ben két pénzügyi befektető, a Bain és a Cinven körébe került. 60
millióért megszerzett egy gyógyszerportfóliót a japán Takedatól, bekebelezte a
Walmark csehországi gyárát, megszerzett egy gyógyszerportfóliót a brit GSK-tól és
megszerezte az előrehaladott Parkinson gyógyítására szolgáló terápia jogait a svéd
Lobsor Pharmaceuticals-tól.
A COVID-19 elleni engedélyezett vakcinák és terápiák forgalma 2020-ban
Készítmény

Cég

Forgalom 2020- ban (USD)

Veklury® (Remdesivir)

Gilead Sciences

2,8 milliárd (3. és 4. negyedév)

Bamlanivimab

Eli Lilly

871 millió

Moderna COVID-19-vakcina (mRNA-1273) Moderna

199,9 millió (a BARDA jutalékai
nélkül)

REGEN-COV (Casirivimab és Imdevimab) Regeneron

185,7 millió

BNT162b2 (kereskedelmi neve az EU-ban és Pfizer, BioNTech
Svájcban Comirnaty®)
és Fosun Pharma

154 millió

CoronaVac

6,6 millió (2020 első két negyedév
2020)

Sinovac Biotech

COVID-19-vakcina AstraZeneca (C19VAZ) AstraZeneca

2 millió USD

A Zur Rose üzleti eredménye 2020-ban
A svájci Zur Rose gyógyszerkereskedelmi konszern 2020-ban 135 millió CHF (123
millió EUR) veszteséget könyvelt el (2019: 52 millió CHF veszteség). Ennek ellenére
az anyakonszern, a Doc Morris az e-recept bevezetésével összefüggésben a jövőben
forgalomnövekedéssel számol.
A Zur Rose-Csoport növekedési kurzusát számos terhelő tényező sújtotta: az Apotal
internetes portál diabétesz-kereskedelmének, valamint, a Medpex internetes
gyógyszertár felvásárlása és a Teleclinic telemedicina-szolgáltató bekebelezése.
Mindezek mellett a forgalom 14%-kal, 1,75 milliárd CHF-re növekedett.
Az e-recept bevezetésére való felkészülés során a Zur Rose további akvizíciókra és
beruházásokra készül. Ennek érdekében átváltoztatható kötvény és engedélyezett
tőkeemelés formájában 388 millió CHF összegű friss tőkét mozgósít.

Egy reklámba oltott szlogen kultúrtörténete:
„A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!”
A gyógyszeripar az 1990-es évek elején komoly dilemmával szembesült. Akkoriban a
jogszabályok előírták, hogy a betegtájékoztatóban és a gyógyszerreklámban jelenjen
meg egy kötelező szöveg, amely minden részletre kiterjed. Ez hatalmas mennyiségű
információt jelentett, ami csak akkor volt megérthető és betartható, ha azt figyelmesen
és lassan elolvasták. A reklám műfajában ez rendkívül megterhelő és zavaró. A
helyzetet még jobban megnehezítette, hogy az 1990-es évek elején a vénymentes, csak
gyógyszertárakban forgalmazható gyógyszerészeti termékek elektronikus
médiumokban való reklámja alapvetően tilos volt.
A
Gyógyszergyártók
Szövetségi
Egyesülése
(Bundesverband
der
Arzneimittelhersteller – BAH) a helyzet feloldása céljából szakértői vélemény és egy
jogképes szövegjavaslat kidolgozására kért fel egy kommunikációs szakértőt, Hans
Mathias
Kepplinger
tanszékvezető
egyetemi
tanárt
(Institut
der
Kommunikationsforschung an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz),
(https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Mathias_Kepplinger ), aki végül döntő szerepet
játszott a fenti formula elfogadtatásában és gyakorlati alkalmazásában.
A klasszikussá vált mondat 1990-ben bekerült a gyógyszertörvény negyedik
novellájának módosításába és azóta világszerte mindenki számára ismertté vált.

