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Az Osztrák Alkotmánybíróság ítélete a vénymentes gyógyszerek árusításáról
Az osztrák dm drogérialánc évek óta hadakozik azért, hogy a vénymentes gyógyszerek
kerüljenek ki a szigorúan gyógyszertári árusítás köréből. Az Osztrák Alkotmánybíróság
azonban úgy ítélte meg, hogy a hatályos szabályozás alkotmányos. Az a tény, hogy a
dm-től megtagadják a gyógyszerek árusítását, nem jelent aránytalan beavatkozást a
szabad vállalkozásba és nem sérti az egyenlőség alapelvét. Az alkotmánybíróknak
afelől sincs kétségük, hogy Interneten csak gyógyszertárak kereskedhetnek vénymentes
gyógyszerekkel és ilyen gyógyszerek és ezek önkiszolgálása is tilos marad. A dm az
ítélettel kapcsolatban az európai felülvizsgálat lehetőségét fontolgatja.
A Boehringer üzleti mérlege 2020-ban
A Boehringer forgalma 2020-ban 19,57 milliárd EUR (+3%) volt, ami újabb rekord a cég
történetében. Kutatás-fejlesztésre 3,7 milliárd EUR-t (+7%) fordítottak, ami ugyancsak
rekordnak számít. Az üzleti eredmény 21%-kal, 4,6 milliárd EUR-ra növekedett. Az adózás
utáni eredmény 3,1 milliárd EUR (+13%) volt.
A vényköteles eredeti készítmények forgalma hat százalékkal, 14,42 milliárd EUR-ra
növekedett. Jóllehet a Boehringer öt húzóterméke a generikum-konkurencia miatt
veszteségekkel járna, ez az öt termék az előző évhez viszonyítva még mindig félmilliárdos
növekedést (9,4 milliárd EUR-t) hozott. Ezek közül a két top-termék: az Empagliflozin
antidiabetikum (Jardiance®, 2,5 milliárd EUR-ral, +15%) és a tüdőfibrózis elleni
Nintedanib kinázgátló (Ofev®, 2,1 milliárd EUR-ral, +38%). Változatlan árfolyamok
mellett a növekedés még magasabb lenne.

A B. Braun üzleti mérlege 2020-ban
A B. Braun orvostechnikai termékgyártó cég forgalma a koronavírus-válság idején
csaknem stabil volt és így a folyamatban levő évre vonatkozó várakozások is
reményteljesek. Anna Maria Braun elnök-vezérigazgató szerint a második félévben
fokozatos fellendülésre lehet számítani. A bevételek három-öt százalékkal növekedhetnek,
az eredmény pedig átlagon felüli lehet.
Magasabb kereslet várható a COVID-19 kezelésével összefüggő gyógyszeripari
termékeknél, mint az infúziós pumpák és a higiéniai felszerelések, továbbá az akut dialízis
területén.
A cég 2020-ban 7,43 milliárd EUR bevételt ért el (előző évben: 7,47 milliárd EUR). Az
adózás előtti eredmény 416,1 millió EUR-ra növekedett. Az előző évi 400,2 millió EUR
értéket, a Rhön Klinikum kórházi vállalkozás kilépésével összefüggésben korrigálni kellett.
A BioNTech üzleti mérlege 2020-ban
A BioNTech 2021-ben a Comirnaty® forgalmazásából és licenceiből 9,8 milliárd EUR
összbevételre számít.
A cégnek az oltóanyaggal összefüggő forgalma 2020-ban 300 millió EUR-t tett ki. Kutatásfejlesztési kooperációkból további 482,3 millió EUR (2019: 108,6 millió EUR) bevétel
származott. Tartós operatív veszteségek mellett adózás után 15,2 millió EUR maradt a
kasszában (2019: -179,2 millió EUR).
Az mRNA-vakcina termelési kapacitásai csak erre az évre 2,5 milliárd dózisra növekedtek.
A Pfizer és a BioNTech 2020 december elején erre az évre még mindössze egymilliárd
dózist tűzött ki termelési cél gyanánt. 2021 március közepéig már világviszonylatban több
mint 200 millió dózis kiszállítására került sor és további 1,4 milliárd dózisra kötöttek
szerződést.
A cég klinikai projektportfóliója jelenleg 13 vizsgálatot tartalmaz, egyebek között az
onkológiai immunterápiával és a COVID-19 elleni oltóanyaggal összefüggésben. Ugur
Sahin elnök-vezérigazgató bejelentése szerint előreláthatóan a második negyedévben
ismertetik az oltóanyag 12 és 15 év közöttieknél való hatékonyságáról szóló adatokat.
Számíthatunk továbbá a hat hónap és tizenegy év közötti gyermekeknél várható
hatékonyságra vonatkozó eredményekre. Mindezek mellett most kezdődik egy harmadik
oltóanyag-dózis hatékonyságára irányuló vizsgálat, amelynek beadása 6-12 hónappal a
jelenleg szokásos második dózis után válna esedékessé. Ezt elsősorban a mutánsokkal
szembeni hatékonyság szerint validálják. További vizsgálatokra kerül sor
immunszupprimált alanyokkal.

