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Kto kupi Jelfê

30 mln euro na badania

Torrent Pharma GmbH jest
7. spó³k¹, która chcia³aby kupiæ
47 proc. akcji Jelfy. To zarejestrowana w Niemczech firma, która nale¿y
do indyjskiego koncernu Torrent
Pharmaceuticals. Pozosta³ymi chêtnymi s¹: fundusze Enterprise Investors i Advent International oraz inwestorzy bran¿owi – ³otewski Grindex, Sanitas z Litwy, nale¿¹ca do
amerykañskiego Ivaksu Polfa Kutno oraz indyjski Lupin. Czterech
g³ównych udzia³owców Jelfy, dysponuj¹cych pakietem 47 proc. akcji
spó³ki, przed³u¿y³o do koñca wrzeœnia termin zawarcia porozumienia
dotycz¹cego wspólnej sprzeda¿y
walorów. Pierwotne porozumienie
wygas³o 30 czerwca.

Tyle chc¹ przeznaczyæ
Niemcy na badania kliniczne do 2008 r. Œrodki
zapewni niemieckie Federalne Ministerstwo
Edukacji i Badañ oraz
Niemiecka Fundacja ds.
Badañ (DFG). Badania
kliniczne s¹ niezbêdne,
aby umo¿liwiæ zastosowanie wyników badañ w dalszym rozwoju profilaktyki,
diagnostyki i leczenia – mo¿na przeczytaæ w oœwiadczeniu wydanym przez
niemieckie ministerstwo. Finansowanie w ramach nowego programu umo¿liwi naukowcom realizacjê badañ klinicznych, motywowanych wzglêdami naukowymi zamiast projektów komercyjnych. Szczególn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹
badania finansowane przez ten program bêdzie wielooœrodkowoœæ. Planowane jest przekazanie know-how do ró¿nych niemieckich klinik uniwersyteckich,
umo¿liwiaj¹c im prowadzenie badañ klinicznych na miêdzynarodowym poziomie. £¹czna wartoœæ inwestycji dokonanych przez ministerstwo na badania
kliniczne w ostatnich dziesiêciu latach wynosi ok. 400 mln euro.

Bezpieczne leki

Miliardy na leki

Ogólnopolski Program na rzecz Bezpiecznego Stosowania Leków, organizowany przez
Uniê Farmaceutów – W³aœcicieli Aptek, zdoby³
pierwsz¹ nagrodê w konkursie IPRA Golden
Awards (International Public Relations Association) w kategorii Public Affairs. Program ma za
zadanie przekonanie polskiego spo³eczeñstwa
o tym, ¿e gwarancjê bezpieczeñstwa w zakresie
dystrybucji leków stanowi¹ fachowo prowadzone apteki. Nagroda przyznana tej kampanii,
w wyniku konkursu organizowanego przez miêdzynarodowe stowarzyszenie IPRA, jest jednym z najbardziej presti¿owych wyró¿nieñ
w bran¿y PR na œwiecie. Nagrodzona kampania
public relations jest realizowana przez On Board
Public Relations.

Ponad 6 mld z³ wyda³ NFZ na refundacjê leków w 2004 r. Najwiêcej
kosztowa³y leki stosowane w leczeniu chorób kr¹¿enia, neurologicznych, uk³adu oddechowego i cukrzycy. Stosunkowo najmniej pieniêdzy na leki wyda³ œwiêtokrzyski oddzia³ Funduszu,
najwiêcej – ma³opolski i mazowiecki. Po raz pierwszy Fundusz
przeprowadzi³ tak szczegó³ow¹ analizê kosztów refundacji.
Analizê umo¿liwi³ system informatyczny, wprowadzony
w NFZ dopiero w ubieg³ym roku, mimo ¿e w wielu województwach nowe typy recept, które umo¿liwiaj¹ tak¹ analizê, stosowane s¹ ju¿ od kilku lat. W ubieg³ym roku refundacj¹ objêto
362 mln opakowañ leków o ³¹cznej wartoœci ponad 8,89 mld z³.
Ró¿nicê, a wiêc ok. 2,77 mld z³ (31 proc.) pokryli pacjenci.
Najwiêcej pieniêdzy, bo ponad 2,9 mld z³, a wiêc niemal po³owê ca³ej kwoty, poch³onê³a refundacja leków stosowanych
w chorobach przewlek³ych.

Plusssz w Wadowicach
Maspex, firma z siedzib¹ w Wadowicach, kupi³a spó³kê Plusssz Witamin,
w³aœciciela marki Plusssz i lidera na wêgierskim rynku musuj¹cych preparatów
witaminowych. Maspex jest w³aœcicielem spó³ki Polski Lek, do której do tej pory nale¿a³o 15 proc. Plusssz i która zajmowa³a siê dystrybucj¹ preparatów wêgierskiej produkcji na naszym rynku. Teraz Maspex dokupi³ 85 proc. akcji i sta³
siê w³aœcicielem spó³ki Plusssz Vitamin Kft. Kwoty transakcji nie ujawniono.
Maspex obecny jest na Wêgrzech od 12 lat. Od 1999 r. ma tam swoj¹ spó³kê zale¿n¹, prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ marketingow¹, logistyczn¹ i handlow¹. W ubieg³ym roku kupi³ firmê Olympos, produkuj¹c¹ soki i napoje, dziêki czemu ma
tam te¿ swoj¹ bazê produkcyjn¹. Plusssz jest drug¹ mark¹ na rynku pozaaptecznym preparatów witaminowych
w Polsce. Na rynek polski zosta³ wprowadzony w 1994 r. Wed³ug danych firmy SMG/KRC (za lipiec
2003–czerwiec 2004) Plusssz jest mark¹ najczêœciej wybieran¹ przez konsumentów stosuj¹cych preparaty witaminowo-minera³owe.
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Król cukru
– Najdro¿sza kampania reklamowa nie przyniesie producentom takich korzyœci, jak uk³ady ze stowarzyszeniem diabetyków – stwierdza Bogus³aw Winkler,
by³y szef œwiêtokrzyskiego oddzia³u Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
(PSD), wykluczony wyrokiem s¹du kole¿eñskiego za krytykê w³adz. PSD
ma w Polsce 500 oddzia³ów, w których tysi¹ce chorych szuka informacji,
z jakiej firmy braæ insulinê, a z jakiej glukometr. O tym, który koncern farmaceutyczny jest dobry, a który z³y decyduje Andrzej Bauman, prezes PSD.
Jak obliczyli dziennikarze Gazety Wyborczej zarabia miesiêcznie ponad 12
tys. z³. Za ¿yczliwoœæ koncerny farmaceutyczne funduj¹ mu wycieczki po ca³ym œwiecie, noclegi w ekskluzywnych
hotelach, a co 3 lata – nowe auto. Jak przyznaje Andrzej Bauman (by³y sekretarz zak³adowy PZPR w bydgoskiej
szwalni Modus), w tym roku wp³ynie na konto PSD przynajmniej 3 mln z³. Pieni¹dze pochodz¹ od koncernów farmaceutycznych produkuj¹cych leki dla cukrzyków. Roczna wartoœæ rynku tych leków przekracza miliard z³otych.

Optymizm GSK

Teva przejmuje IVAX

W I pó³roczu przychody ze sprzeda¿y wyrobów GlaxoSmithKline Pharmaceuticals wynios³y 805 mln z³. Jest to ponad 70 proc. ca³oœci obrotów ubieg³ego roku. Wysokoœæ przychodu z eksportu poznañskiej GSK wynios³a 190 mln z³. Kwota ta stanowi blisko 76,7 proc. ca³oœci tegorocznych planów eksportowych (247,7 mln z³) polskiej czêœci spó³ki. Wyniki te uzyskano przy nieznacznym (1,9 proc.) spadku zatrudnienia.
To jeszcze nie koniec optymizmu GSK. Jeszcze w tym roku
GlaxoSmithKline otworzy w Poznaniu centrum informatyczne
dla Europy. Pracê w nowym oœrodku koncernu farmaceutycznego znajdzie 30 wyspecjalizowanych informatyków. Bêd¹ siê
zajmowali obs³ug¹ techniczn¹ tych krajów europejskich, w których koncern sprzedaje b¹dŸ produkuje farmaceutyki. Zadaniem Europejskiego Centrum Wsparcia Informatycznego bêdzie dostarczanie zagranicznym oddzia³om GSK rozwi¹zañ
w zakresie infrastruktury informatycznej. Jak zaznacza Cameron
Marshall, prezes GSK w Polsce, decyzja o umiejscowieniu
Centrum Wsparcia Informatycznego w naszym kraju wynika
m.in. z doskona³ej oceny istniej¹cego ju¿ zaplecza technicznego
w fabryce GSK w Poznaniu i wysokich kompetencji zespo³u IT.

Izraelska firma farmaceutyczna Teva przejmie
amerykañski IVAX. W ten sposób powstanie najwiêkszy na œwiecie producent tanich leków. W momencie og³oszenia tej informacji, akcje IVAX zdro¿a³y o 11 proc., do 25,4 dolara. Firma ta jest w³aœcicielem Polfy Kutno.
Wartoœæ transakcji wyniesie 7,4 mld dolarów. W³aœciciele amerykañskiej spó³ki dostan¹ gotówkê albo
kwity depozytowe Tevy. Akcjê IVAX wyceniono na 26
dol. lub na 0,8471 kwitu depozytowego Tevy. Przejêcie nast¹pi pod koniec tego roku albo na pocz¹tku
przysz³ego. – Spodziewamy siê, ¿e po transakcji obecni
akcjonariusze spó³ki z USA bêd¹ mieæ 15 proc. kapita³u
firmy z Jerozolimy – czytamy w oœwiadczeniu IVAX.
Po transakcji Teva bêdzie dzia³aæ w ponad 50 krajach
œwiata, a jej roczne przychody przekrocz¹ 7 mld dolarów. Zatrudniaæ bêdzie 25 tys. osób na ca³ym œwiecie. Firma z USA ma siln¹ pozycjê na rynkach Ameryki £aciñskiej oraz w Europie Œrodkowej i Wschodniej. W Polsce jest w³aœcicielem niemal 100 proc. akcji Polfy Kutno.

Merck w tarapatach

Kontrakt SPIN-u

Amerykañski gigant farmaceutyczny Merck
znalaz³ siê w powa¿nych tarapatach z powodu leku przeciwbólowego Vioxx. Na pocz¹tek ma wyp³aciæ 254 mln dol. odszkodowania Carol Ernst,
której m¹¿ zmar³ na zawa³ wskutek za¿ywania
Vioxxu. W kolejce po rekompensaty stoi jeszcze
ponad 4 tys. osób, które równie¿ zaskar¿y³y koncern. Szacuje siê, ¿e lek za¿ywa³o prawie 20 mln
osób na ca³ym œwiecie. Vioxx polecany by³
zw³aszcza chorym na artretyzm. Badania wykaza³y, ¿e spo¿ywanie go 2-krotnie zwiêksza³o ryzyko wyst¹pienia zawa³u serca. Lek wycofano ze
sprzeda¿y w ubieg³ym roku. Wed³ug szacunków
rz¹du USA Vioxx móg³ od czasu dopuszczenia
go do sprzeda¿y w 1999 r. doprowadziæ do zawa³u serca lub udaru nawet u 28 tys. osób.

Firma SPIN, dzia³aj¹ca równie¿ na rynku medycznym, zawar³a nowy kontrakt na dostawê systemu billingowego EnergOS
dla Polenergii SA. Wdro¿enie bêdzie zrealizowane jeszcze w 3.
kwartale tego roku. Dostawa rozwi¹zania billingowego dla Polenergii jest elementem szerszej umowy ramowej, w ramach
której SPIN zosta³ wybrany jako jeden z podwykonawców zintegrowanego systemu informatycznego, wspomagaj¹cego handlow¹ dzia³alnoœæ w obrocie energi¹ elektryczn¹ oraz paliwem
gazowym. System billingowy EnergOS s³u¿y rozliczaniu zarówno wielkich, jak i drobnych odbiorców mediów. Posiada
mo¿liwoœæ pracy na jednej scentralizowanej bazie danych
wszystkich klientów zak³adu, przy zachowaniu rozproszonego
przetwarzania danych w punktach obs³ugi klienta. Charakteryzuje siê m.in. wprowadzeniem elementów CRM, rozbudowanym modu³em reklamacji oraz wieloma mo¿liwoœciami sprawozdawczymi i analitycznymi.
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Lider rynku generycznego
Novartis, przejmuj¹c Hexal AG i Eon Labs, sta³ siê œwiatowym liderem w dziedzinie leków generycznych.
Po³¹czenie nie tylko umocni³o globaln¹ pozycjê koncernu, ale tak¿e u³atwi³o osi¹gniêcie pozycji lidera na kluczowych rynkach, szczególnie niemieckim i amerykañskim. Sukces fuzji zagwarantowa³a wysoka pozycja Eon Labs
na rynku leków generycznych w USA, a tak¿e silna pozycja Hexalu, bêd¹cego jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê przedsiêbiorstw generycznych w Europie, maj¹cego tak¿e wiod¹c¹ pozycjê w Niemczech. Sandoz, nale¿¹cy do koncernu Novartis, jest œwiatowym liderem produkcji, sprzeda¿y i rozwijania leków generycznych, jak
równie¿ sk³adników farmaceutycznych i biotechnologicznych. Zatrudnia ³¹cznie 13 tys. osób w ponad 110 krajach, w Polsce reprezentowany jest przez 2 firmy – Lek, now¹ spó³kê grupy Sandoz, i Hexal Polska. Po w³¹czeniu firmy Hexal AG w struktury grupy Sandoz umocni³ swoj¹ drug¹ pozycjê wœród producentów leków generycznych na polskim rynku, plasuj¹c siê tu¿ za liderem w tej dziedzinie – rodzim¹ Polpharm¹.

Eksportowy Adamed
W pierwszym pó³roczu wartoœæ eksportu produktów firmy Adamed wynios³a 3,5 mln dolarów. Do koñca roku
spó³ka chce sprzedaæ za granic¹ leki
o wartoœci 5 mln dol. Obecnie leki Adamedu mo¿na kupiæ w Czechach, Hiszpanii, Portugalii, na S³owacji i na Wêgrzech. Wkrótce bêd¹ one dostêpne
w Finlandii, a nastêpnie w Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie. Spó³ka chce
w przysz³oœci wysy³aæ swoje specyfiki
do Turcji, Austrii, Rosji i na Bia³oruœ.

Reklama Pfizera
Koncern farmaceutyczny Pfizer wprowadza w USA nowe zasady dotycz¹ce dzia³añ reklamowych, zgodne ze
wskazówkami organizacji Pharmaceutical
Research and Manufacturers of America
(PhRMA). Szefom marketingu zaleca siê
m.in. wiêksze akcentowanie skutków
ubocznych stosowania leków i zachêcanie
do konsultacji z lekarzem. Pfizer jako
pierwszy zdecydowa³ siê na uwzglêdnienie
tych propozycji w swojej polityce reklamowej. W praktyce oznacza to np. umieszczanie w spocie reklamowym 15-sekundowej informacji o skutkach ubocznych stosowania leku.

Prosper nie prosperuje
Grupa dystrybucyjna farmaceutyków Prosper zarobi³a w drugim kwartale 2,95 mln z³
wobec 8,55 mln z³ przed rokiem. Zysk zmala³
wiêc a¿ o 65 proc. Spadkowi rentownoœci towarzyszy³ za to wzrost sprzeda¿y (o 21 proc.,
do 102,05 mln z³).
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Leki
dla niewidomych
Obowi¹zek podania
na opakowaniu nazwy
leku alfabetem Braille’a
przewiduje projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. W przyjêtym projekcie rz¹d proponuje tak¿e wprowadzenie do
ustawy kategorii tradycyjnych produktów leczniczych roœlinnych (zio³owych) oraz procedury zwi¹zanej z dopuszczeniem ich do obrotu. Ponadto zak³ada on zmianê niektórych definicji ustawowych: produktu leczniczego, jego
dzia³ania niepo¿¹danego. Celem projektu jest wdro¿enie do
polskiego prawa przepisów najnowszych dyrektyw Unii
Europejskiej.

Bioton w Chinach
Spó³ka rozwa¿y budowê
fabryki insuliny w Chinach.
Na koniec 2005 r. Bioton,
który produkuje rekombinowan¹ insulinê ludzk¹
i antybiotyki, prognozuje osi¹gniêcie 28 mln z³ zysku netto, 37 mln z³ zysku operacyjnego oraz 154 mln z³ przychodów. Po pierwszym pó³roczu Bioton osi¹gn¹³ 8,7 mln z³ zysku netto, 6,8 mln z³ zysku operacyjnego oraz 68,5 mln z³
przychodów. Bioton liczy, ¿e w przysz³oœci istotn¹ rolê
w przychodach spó³ki bêdzie odgrywa³ rynek chiñski,
gdzie firma stara siê o rejestracjê insuliny. Sprzeda¿ w Chinach rozpocznie siê prawdopodobnie w 2007 r. Obecnie
Bioton ma w planach rozbudowê mocy produkcyjnych
w Polsce, a tak¿e buduje fabrykê w Rosji, która ma byæ
uruchomiona w ci¹gu 2 lat kosztem 20 mln z³. Strategia
rozwoju firmy na lata 2004–2009 zak³ada inwestycje na
poziomie 250 mln z³, z czego 80–100 mln z³ ma przypadaæ
na badania i rozwój. Najwiêkszym akcjonariuszem Biotonu jest Prokom Investments (45,55 proc. akcji i g³osów),
firma Nihonswi AG (11,25 proc.), BACA (12,36 proc.)
i Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (10,21 proc.).

