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Gyógyszer- és kórházpiaci rövidhírek
A Bayer milliárdos nagyságrendű bevásárlása az Egyesült Államokban
Deutsches Ärzteblatt online, 2014. május 6.; daz online, 2014. május 5.
(Tömörítvény)
A Bayer 14,2 milliárd USD (10,4 milliárd EUR) ellenében megszerzi a Merck &
Co. vénymentes gyógyszerágazatát. A cég történetében ez a második legnagyobb
akvizíció, mióta 17 milliárd EUR fejében megvásárolta a Schering
gyógyszercéget. Így most a Bayer a második helyre zárkózik fel az OTCtermékek világpiacán.
A Bayer áthidaló hitelből finanszírozza az ügyletet. A tranzakciót még a
kartellhivatalnak is engedélyeznie kell, lezárására 2014 második félévében kerül
sor.
A cég várakozásai szerint 2017-ig évente 200 millió USD költségmegtakarításra
számíthat.
*
A Fresenius Konszern előrejelzése 2014-re
Deutsches Ärzteblatt online, 2014. május 6.
A Fresenius Medical Care egészségügyi konszern, a Fresenius SE egészségügyi
konszern része, bemutatta a 2014 első negyedévére vonatkozó adatokat és
megerősítette a teljes évre való előrejelzését. A cég 2014-ben kereken 15,2
milliárd USD forgalomra számít, ami négy százalékos növekedésnek felel meg.
A dialízis-termékekkel és dialízis-kezelésekkel kapcsolatos alaptevékenység
mellett a cég nagy lehetőségeket lát az ezekkel összefüggő területeken, mint az
érbemenetek ápolása, a vesebetegek gyógyszeres kezelése, valamint a labor- és
gyógyszerüzlet.
A Fresenius Medical Care 2014 első negyedévében öt százalékkal, 2,393
milliárd USD-re növelte észak-amerikai forgalmát. A dialízis-szolgáltatások és a
dialízis-termékek forgalma 5-5%-kal növekedett.
Az Észak-Amerikán kívüli forgalom egy százalékkal, 1,161 milliárd USD-re
növekedett. Az árfolyamhatásoktól megtisztított forgalom négy százalékkal
növekedett. A világpiaci összforgalom 2014 január és március között az előző
évhez viszonyítva három százalékkal, 3,564 milliárd USD-re növekedett.
A Fresenius Medical Care 2014. március 31-én 91.542 alkalmazottal
rendelkezett.
*

A Fresenius-nál az első negyedévben csökkent az operatív nyereség
Ärzte Zeitung online, 2014. május 7.
Az üzleti év a frankfurti tőzsdén jegyzett Fresenius-nál a várakozásoknak
megfelelően kezdődött. Az előző évi negatív árfolyamhatások és egyéb
effektusok mellett az Egyesült Államokban és Kínában bevezetett
árcsökkentések rontották az üzletet.
Az első negyedévben a forgalom hét százalékkal (árfolyamhatásoktól
megtisztítva plusz tizenegy százalékkal), 5,2 milliárd EUR-ra növekedett. Az
üzemi nyereség nyolc százalékkal, 643 millió EUR-ra csökkent, a többlet két
százalékkal, 228 millió EUR-ra növekedett.
A Rhön-Kliniken 90%-ának megszerzésével végbement konszolidáció folytán a
Helios kórházi üzletág 46%-os forgalomnövekedést ért el (1,2 milliárd EUR-ra).
Mellesleg függőben van még egy ügylet: a Helios még nem kapta meg a
kommunális társtulajdonos hozzájárulását a wiesbadeni Dr. Horst Schmidt
Kliniken átvételéhez. A Fresenius várakozásai szerint a tartományi főváros
rövidesen rábólint az üzletkötésre, így az akvizíció legkésőbb júliusig lezárulhat.
*
A Sana Kliniken AG forgalma meghaladta a kétmilliárd EUR-t
Deutsches Ärzteblatt online, 2014. május 6.
A mai napon közzétett üzleti jelentés szerint a Sana Kliniken AG forgalma az
elmúlt évben összesen 2.012,3 millió EUR volt. A törzskórházaknál a
forgalomnövekedés 3,3% volt.
A konszern terjeszkedése 2013-ban: megszerezte a Klinikum Offenbach GmbH
90%-át, valamint a Landkreis Biberach GmbH három telephelyét. Saját adatai
szerint így a Sana Kliniken AG Németország harmadik legnagyobb privát
kórházfenntartójává vált. A konszern intézményeiben csaknem 30.000
alkalmazott dolgozik, ezek közül 3.842 orvos.
A tőzsdén nem jegyzett Sana Kliniken AG-t 1976-ban alapították, 30 privát
betegbiztosító tulajdonában van. Működésének súlypontjai: aktív orvosi ellátás,
szív- és érrendszeri, neurológiai, orthopédiai szakkórházak, egészségügyi ellátási
központok, rehabilitációs klinikák, ápolási otthonok. A Sana Kliniken minden
biztosított rendelkezésére áll.
*

Nyereségcsökkenés a Pfizer-nél
Ärzte Zeitung online, 2014. május 7.; daz online, 2014. május 5.
Az első negyedévben a konszern forgalma 9%-kal, 11,35 milliárd USD-re a
többlet pedig 15%-kal, 2,33 milliárd USD-re, csökkent.
Olyan korábbi slágertermékek forgalmának csökkenése mellett, mint a vérzsírcsökkentő Lipitor® (Atorvastatin), a vállalkozást az árfolyameffektusok is
megviselték. A cég fénykorában a Lipitor® évi 13 milliárd USD bevételt hozott a
konyhára.
A forgalom összességében kilenc százalékkal, kereken 11,4 milliárd USD-re
csökkent.
*
Az AstraZeneca ismét kikosarazta a Pfizer-t
Deutsches Ärzteblatt online, 2014. május 2.; PZ, 2014. 18. sz.
A brit-svéd AstraZeneca a milliárdos nagyságrendű ajánlat ellenére ismét nemet
mondott a Pfizer-nek. Az igazgatótanács egyetértett abban, hogy az ajánlat
alulértékelte az AstraZeneca potenciálját. Ezt megelőzően a Pfizer egy megemelt
ajánlattal megpróbált nyomást gyakorolni az AstraZeneca menedzsmentjére.
Részvényenként 50 GBP-t, illetve összesen 63 milliárd GBP-t (kereken 106
milliárd USD / 77 milliárd EUR) ajánlottak az AstraZeneca-nak. Ez mintegy 7
milliárd USD-vel meghaladja a korábbi ajánlatot. A tőzsdén már további, 55
GBP-re való emelésről spekulálnak.
A Pfizer politikai szinten is megpróbálkozott. David Cameron miniszterelnökhöz
intézett levelében a cég kilátásba helyezte egy kutatási és fejlesztési központ
felépítését Cambridge-ben, továbbá munkahelyei egyötödének Nagy-Britanniába
történő áttelepítését. A Pfizer-főnök szerint a Pfizer és az Astra közötti
összefonódás „szükségszerű”. A brit konszern asztma, szívinfarktus, diabétesz,
mell- és tüdőrák, valamint depresszió elleni gyógyszerekre specializálódott. Ha
az üzlet létrejönne, ez lenne az utóbbi évek legnagyobb gyógyszerügyi
tranzakciója. A Pfizer a vételi ár nagy részét részvényekkel fizetné. A honlapon
szereplő adatok szerint a Pfizer 2013-ban világszerte kereken 90.000
alkalmazottal rendelkezett. Az AstraZeneca alkalmazottainak száma több mint
50.000.
A Pfizer legismertebb terméke a Viagra. A konszern tevékenységének
súlypontjai: rákos megbetegedések, Alzheimer-kór, diabétesz és fájdalomterápia.
A Pfizer januári ajánlatában még 46,61 GBP-re becsülte az AstraZeneca
részvényeit. Rövid megbeszélést követően az AstraZeneca főnöksége felállt a
tárgyalóasztaltól. Az amerikaiak másodszor is kőbe haraptak és most a harmadik
kísérlet is kudarcot vallott.

*
Kevesebb gyógyszertár, több gyógyszertári alkalmazott Németországban
Ärzte Zeitung online, 2014. május 7.; PZ, 2014. május 6.
Németországban egyre kevesebb a gyógyszertár, a gyógyszertári alkalmazottak
száma azonban növekedik. 2013-ban az ágazatban alkalmazottak száma kétezer
fővel, kereken 150.700-re növekedett. A gyógyszertárak száma azonban 259-cel,
20.662-re csökkent. Mindez a Német Gyógyszertári Szervezetek Szövetségi
Egyesülésének (Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände – ABDA)
adataiból tűnik ki, amelyeket a napokban tartott kétnapos gazdasági fórum
alkalmából tettek közzé.
*

Dr. Frank Wild: A privát biztosítottak gyógyszerellátása 2012-ben
Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP-PKV), Februar 2014
(Erősen tömörítve)
13. A legfontosabb eredmények dióhéjban:
Gyógyszerkiadások összesen:
A Privát
Betegbiztosítók Szövetségének (Verband der privaten
Krankenversicherung – PKV) gyógyszerkiadásai 2012-ben 2,461 milliárd EUR-t
tettek ki, ami 0,5%-kal több, mint 2011-ben. A jogszabály által előírt gyári
kedvezmények 193 millió EUR (2011: 161 millió EUR) összegű megtakarítást
tettek lehetővé.
A legnagyobb forgalmú gyógyszerek és gyógyszercsoportok:
A Privát Betegbiztosítók Szövetségénél a legnagyobb forgalmú gyógyszer az
előző évekhez hasonlóan a Sortis (Atorvastatin) volt. Az Atorvastatin
szabadalmának lejárta miatt a kiadások 21,0%-kal csökkentek (-10,6 millió
EUR).
A legnagyobb kiadáscsoport – a Candesartan és az Irbesartan szabadalmának
lejárta ellenére – a renin-angiotenzin-rendszer volt. Igen magas volt a
kiadásnövekedés (+15,9 millió EUR) az „új orális antikoagulánsoknál“: Xarelto
(Rivaroxaban) és Pradaxa (Dabigatran), valamint a Lucentis-nél (Ranibizumab).
2011-hez viszonyítva növekedtek a kiadások az antivirális gyógyszereknél
(elsősorban a HIV-fertőzés esetén alkalmazott antiretrovirális készítményeknél)
és az endokrin terápiára szolgáló gyógyszereknél (antiandrogének [Abirateron],
aromatáz gátlók). 2007 és 2012 között a legnagyobb költségfelhajtók elsősorban
a reumagyógyszerek és az antidiabetikumok voltak.
[A tanulmány a Wissenschaftliches Institut der PKV honlapján (92 p.):
http://www.wip-pkv.de/veroeffentlichungen/studien-details/studien-kategorie/1/studien-ansicht/detail/studien-uid/143.html ] (KB)

