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A Glaxosmithkline (GSK) kiszervezi Consumer Health ágazatát – Haleon
A brit Glaxosmithkline (GSK) kiszervezi a nem receptköteles termékek (consumer health)
ágazatát. A Haleon ("Hay-Lee-On") nevet viselő új konszern évente 10 milliárd GBP
forgalommal fog rendelkezni. A Haleon megalapítása a GSK által az elmúlt nyolc évben
eszközölt több sikeres befektetésnek és stratégiai átalakításnak köszönhető, egyebek között
annak, hogy 2015-ben bekebelezte a Novartis és a Pfizer consumer health portfólióját. A
Haleon a világ több mint száz országában jelenlevő, kiemelkedő portfolióval rendelkező
cég, többek között a nem receptköteles készítmények kategóriájában prémium termékek
forgalmazója lesz, mint Sensodyne, a Voltaren, a Panadol és a Centrum.
A Moderna üzleti eredménye 2021-ben
A Moderna csupán 2021 negyedik negyedévében 4,9 milliárd USD (4,4 milliárd) EUR
nettó nyereséget ért el. 2021-ben a többlet 1,2 milliárd USD-t tett ki. Az azt megelőző évben
a Moderna a magas kutatás-fejlesztési költségek miatt még 747 millió USD veszteséget
könyvelt el. A vakcina iránti fokozott kereslet eredményeként a bevételek 2021-ben az
előző évi 803 millió USD-ről 18,5 milliárd USD-re növekednek.
A 2022-es évre vonatkozóan a Moderna valamelyest emelte a koronavírus elleni vakcinája
iránti kereslet prognózisát. A cég a már megkötött beszállítási szerződések alapján mintegy
19 milliárd USD bevételre számít. A januári előrejelzés még csak 18,5 milliárd USD volt.
És további 3 milliárd USD összegű vásárlási opciók állnak fenn. Összehasonlításként: a
Pfizer 2022-ben 32 milliárd USD forgalomra számít.
A Merck üzleti eredménye 2021-ben
A Merck bővíti mRNA-technológián alapuló üzletkötéseit. A frankfurti tőzsdén jegyzett
cég 780 millió USD (687 millió EUR) ellenében kivásárolta az olasz Essetifin
gyógyszerkonszerntől az amerikai Exelead biotechnológiai vállalkozást és a következő tíz
évben több mint 500 millió EUR-t fordít technológiai kapacitásainak bővítésére. 2021
elején pedig bekebelezte a hamburgi Amptec mRNA-specialistát. Már most is a Merck
szállítja Biontech számára a vakcinagyártáshoz szükséges lipideket.

A cég forgalma 2021-ben 12%-kal, 19,7 milliárd EUR-ra növekedett. A különleges
effektusoktól megtisztított, kamat- és adófizetés, valamint értékcsökkenés előtti eredmény
17%-kal, 6,1 milliárd EUR-ra növekedett.
A nyereség több mint felével, 3,1 milliárd EUR-ra növekedett. Belén Garijo, a Merck
elnök-vezérigazgatója megerősítette a cég 2025-ig terjedő célkitűzését, a 25 milliárd EUR
forgalom elérését. Az egy befektetőre eső osztalék magasabb mint bármikor,
részvényenként 45 centtel több mint egy évvel korábban.
A laborágazat forgalma önerőből több mint egyötöddel növekedett. Valamivel erőteljesebb
volt a gyógyszerágazat növekedése, amelyet a rákellenes gyógyszerek hajtottak előre. A
kémiai ágazatban jó profitot hozott a félvezetőkkel való kereskedés, amelyben szerepet
játszott a Versum amerikai beszállító bekebelezése. A festékpigmentekkel való kereskedés
fellendült, miközben a smartphone-képernyőkhöz szükséges folyadékkristályoknál a Merck
az erőteljes ázsiai konkurencia miatt háttérbe szorul.
A Merck-nek Franciaországban bírósági ítélet értelmében 3.000 panaszosnak fejenként
1.000 EUR kártérítést kell fizetnie a Levothyrox pajzsmirigy-gyógyszer receptúrájának
megváltoztatása miatt. A panaszosok szerint a Merck nem nyújtott elégséges tájékoztatást
a gyógyszer új összetételének mellékhatásairól. A receptúra megváltoztatására
tulajdonképpen a francia gyógyszerhatóság (Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé – ANSM) kérésére 2017-ben került sor.
A Bayer üzleti eredménye 2021-ben
A Bayer a „mélyvörös” tartományból visszalendült a nyereséges övezetbe. A konszern
eredménye 2021-ben 1 milliárd EUR-t tett ki. 2020-ban még mínusz 10,5 milliárd EUR-ral
a vállalkozás történetének legmagasabb veszteségét könyvelte el. 2019-ben a konszern
eredménye 4,1 milliárd EUR volt. 2021-ben a 100.000 foglalkoztatottal rendelkező cég
forgalma 6,5%-kal, 44,1 milliárd EUR-ra növekedett.
A Bayer több mint 700 foglalkoztatottal, több telephellyel, többek között egy kukoricavetőmagot termesztő létesítménnyel rendelkezik Ukrajnában. Oroszországban 1.800
foglalkoztatottal rendelkezik. Jóllehet a konszern szempontjából a forgalom mindkét
országban csekély: Oroszországban az összbevételek két százaléka, Ukrajnában kevesebb
mint egy százaléka, a Bayer nem tervezi a kivonulást.
A cégnek van egy lezáratlan peres ügye az Egyesült Államokban. A Bayer öt és fél éve
bekebelezte amerikai konkurensét, a Monsanto-t. Még a tranzakció költségeit sem sikerült
kihevernie, miközben egy glifozát-tartalmú gyomirtójának állítólagos rákkeltő hatása miatt
milliárdos kártérítéseket kell fizetnie. A cég számára még mentőövet jelenthet, ha a
Legfelső Bíróság elfogadja egy irányadó eset felülvizsgálatát. Erről a bíráknak júniusig kell
dönteniük. Ha ezt követően tárgyalásokra kerül sor, az ítélet jelzésértékű lehet. Jobbik
esetben a vita akár le is zárulhat. Ám amennyiben a bíróság nem fogadja el a beadványt,
vagy a Bayer ellenében dönt, erre az eshetőségre már megvannak a félretett pénzek. A már
fennálló vagy jövőbeli glifozát-panaszok kiegyenlítésére tartalékolt összegek december
végén 7,5 milliárd EUR-t tettek ki.

