Made in China
Polfa Tarchomin chce mocniej zaistnieæ na rynku chiñskim. Aurelia Ostrowska,
prezes Polfy Tarchomin, wróci³a niedawno z Chin, gdzie rozmawia³a z potencjalnymi partnerami handlowymi spó³ki. W tej chwili firma za poœrednictwem lokalnego
dystrybutora sprzedaje w tym kraju jeden zarejestrowany tam antybiotyk – Davercin (pochodna erytromycyny). Roczna sprzeda¿ wynosi 8 mln tabletek. To znacznie
wiêcej ni¿ na rynku krajowym, na który trafia 850 tys. tabletek preparatu. Zwiêkszenie produkcji i – co za tym idzie – sprzeda¿y bêdzie mo¿liwe dziêki otwarciu przez Polfê Tarchomin zmodernizowanej
dozowni leków, która bêdzie wytwarzaæ miesiêcznie 900 tys. fiolek. Wed³ug danych IMS Poland Polfa Tarchomin zajmuje drug¹ pozycjê wœród producentów tego typu antybiotyków. 23 proc. spoœród nich spó³ka sprzedaje do szpitali.
Zmodernizowana dozownia ma produkowaæ 16 leków. W przysz³ym roku spó³ka planuje wprowadziæ na rynek dwa nowe antybiotyki i dziêki temu zwiêkszyæ prawie o po³owê mo¿liwoœci produkcyjne oraz sprzeda¿ i udzia³ w rynku iniekcyjnych antybiotyków szpitalnych.

Teresa na gie³dê
Pani Teresa Medica SA, kolejna spó³ka
z bran¿y medycznej, poinformowa³a o z³o¿eniu prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru
Finansowego. Wielkopolska firma Pani Teresa
Medica to krajowy i œrodkowoeuropejski lider
w produkcji elastycznych opasek uciskowych,
wyrobów przeciw¿ylakowych oraz pasów barkowych prostuj¹cych. W ubieg³ym roku mia³a
przychody na poziomie 11,3 mln z³ i 2,7 mln
z³ zysku netto. W³adze firmy chcia³yby przeznaczyæ œrodki uzyskane z oferty publicznej,
zaplanowanej jeszcze na ten rok, w pierwszej
kolejnoœci na inwestycje (dokoñczenie budowy
nowej farbiarni) oraz zwiêkszenie mocy produkcyjnych. Planuj¹ te¿ utrzymanie 30-proc.
wzrostu przychodów. Strategia, nad któr¹ pracuje w³aœnie spó³ka, zak³ada umocnienie wiod¹cej pozycji w wybranych segmentach rynku
wyrobów medycznych.

Przysz³oœæ jest w Rosji
W ci¹gu ostatnich 5 lat rosyjski
rynek leków bez recepty rós³ œrednio
o 25 proc. rocznie. W ci¹gu najbli¿szych lat dynamika wzrostu pozostanie wysoka – w efekcie do 2012 r. rynek ten podwoi swoj¹ wartoœæ. Przyczyni siê do tego rosn¹cy popyt ze
strony Rosjan na dro¿sze leki OTC i wzrost ich si³y nabywczej. Rosyjski rynek leków bez recepty zanotowa³ wartoœæ sprzeda¿y 3,35 mld
dolarów w 2006 r. w cenach detalicznych. By³o to o 153 proc. wiêcej
w porównaniu z wartoœci¹ z 2002 r. Dane te mo¿na przeczytaæ w raporcie Rynek OTC w Rosji 2007 opublikowanym przez PMR, firmê
analityczno-badawcz¹. Dla porównania, polski rynek detaliczny OTC
osi¹gn¹³ wartoœæ ok. 2 mld dolarów w ubieg³ym roku, co oznacza
wzrost o nieco ponad 1/5 w ci¹gu ostatnich 5 lat. Œrednioroczne tempo wzrostu (CAGR) dla rynku rosyjskiego wynios³o w latach 2002–2006 26 proc., zaœ dla polskiego nieca³e 5%. To daje wyobra¿enie o skali rozwoju rynku preparatów bez recepty w Rosji.
PMR prognozuje, ¿e wartoœæ rynku OTC w Rosji do 2012 r. wzroœnie do ok. 7 mld dolarów.

Recepta w Internecie
Dystrybutorzy leków coraz czêœciej siêgaj¹ po Internet, aby proponowaæ aptekom ni¿sze ceny swoich produktów.
Polska Grupa Farmaceutyczna jako pierwsza w bran¿y zorganizowa³a Internetowe Targi Farmaceutyczne. Celem jest
obni¿enie kosztów, co skutkuje ni¿szymi cenami w aptekach. Wykorzystanie Internetu w biznesie jest coraz bardziej popularne. Powodem s¹ niskie koszty i globalny zasiêg. Dotychczas w dystrybucji leków Internet na szerok¹ skalê wykorzystuj¹ apteki internetowe. Jednak równie¿ tradycyjni dystrybutorzy zaczynaj¹ zauwa¿aæ korzyœci z wykorzystania globalnej sieci. Wykorzystanie Internetu to przede wszystkim oszczêdnoœæ czasu i pieniêdzy, zarówno dla aptek, jak równie¿ producentów i dystrybutora. – Organizacja tradycyjnych targów wi¹¿e siê z wynajêciem hotelu i wieloma kosztami, które odbijaj¹ siê na atrakcyjnoœci cen leków. Ponadto wyjazdy mog¹ byæ mêcz¹ce, kosztowne i nie dla ka¿dej apteki dostêpne. Nasz
pomys³ umo¿liwi szeroki dostêp do oferty na razie ok. 500 produktów, o cenach ni¿szych do 30 proc. – mówi Maja Ojdowska,
koordynator projektu – Jestem pewna, ¿e obni¿kê odczuj¹ pacjenci aptek, które wykorzysta³y nasz pomys³. Dla producentów Internet to dodatkowa œcie¿ka sprzeda¿y, tania i skuteczna promocja firmy oraz niskie koszty dotarcia z ofert¹ do du¿ej liczby aptek
w krótkim czasie.
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Pliva na czele
W tegorocznym badaniu firmy IMS OTC Mirror firma PLIVA zdoby³a pierwsze miejsce spoœród 15 badanych firm w Polsce. Badanie dotycz¹ce opinii farmaceutów na temat firm OTC przeprowadzone by³o w II kwartale 2007 r. w 14 krajach Europy. W Polsce próba objê³a 300 farmaceutów. W badaniu ocenie farmaceutów podlega kilka czynników zwi¹zanych ze wspó³prac¹ z firmami
farmaceutycznymi, m.in. praca przedstawiciela, produkty, relacje handlowe oraz marketing, promocja i szkolenia. Badanie wykaza³o, ¿e na opiniê farmaceutów o firmie OTC najbardziej wp³ywa jakoœæ pracy przedstawiciela. Przedstawicieli dotyczy 5 czynników wymienionych przez farmaceutów jako najwa¿niejsze we wspó³pracy z firmami. Nale¿¹ do nich rozumienie biznesu aptecznego przez przedstawiciela, umiejêtnoœci komunikacyjne, efektywne
wykorzystanie czasu farmaceuty, zaufanie i s³ownoœæ oraz pomoc w zwiêkszaniu sprzeda¿y.

Adamed z rz¹dem
Projekt badawczy polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, zosta³ wpisany przez Radê Ministrów na listê projektów kluczowych. S¹ to najwiêksze polskie inwestycje realizowane przy wykorzystaniu œrodków unijnych z programu
operacyjnego Innowacyjna gospodarka 2007–2013. £¹cznie
wykaz projektów kluczowych z programu operacyjnego
Innowacyjna gospodarka obejmuje 145 przedsiêwziêæ o ³¹cznej wartoœci 3,4 mld euro. Celem projektu realizowanego
przez Adamed jest wynalezienie nowego leku przeciwnowotworowego. Szacunkowy koszt tego przedsiêwziêcia wynosi 19,42 mln euro, a dofinansowanie z Unii Europejskiej
ok. 9,7 mln euro. 3CLA – biotechnologiczny kierowany lek
przeciwnowotworowy to projekt, którego efekty mog¹ stanowiæ prze³om w œwiatowej medycynie. Adamed ka¿dego
roku zwiêksza bud¿et na badania nad nowymi terapiami
na choroby cywilizacyjne. W ci¹gu ostatnich 5 lat na projekty badawczo-rozwojowe przeznaczono ponad 90 mln z³.
Wsparcie finansowe z programu operacyjnego Innowacyjna
gospodarka 2007–2013 bêdzie bardzo istotne dla powodzenia projektu badañ nad nowym lekiem na nowotwory.

Torfarm przejmuje
Torfarm, dystrybutor leków i farmaceutyków, podpisa³ umowê warunkowego nabycia 500 udzia³ów, daj¹cych
prawo do 100 proc. udzia³ów w kapitale i g³osach hurtowni leków Panaceum z Nowego S¹cza. Cena nabytych
udzia³ów wynosi 1,95 mln z³. Torfarm poda³, ¿e nabycie
Panaceum to kolejny krok w konsolidacji bran¿y dystrybucji leków. Pozwoli ono spó³ce umocniæ pozycjê na rynkach ma³opolskim i podkarpackim. Panaceum istnieje
od 1992 r. i wchodzi³o w sk³ad grupy OPDF SA (Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych). Jej
udzia³ w rynku hurtu aptecznego szacowany jest na
0,4 proc. Na przeprowadzenie transakcji Torfarm musi
jeszcze uzyskaæ zgodê Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
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Bia³ostockie
laboratorium
W Bia³ymstoku powstaje
laboratorium leków. Laboratorium bêdzie siê specjalizowaæ nie tylko w badaniu leków i preparatów leczniczych
istniej¹cych na rynku farmaceutycznym oraz pojawiaj¹cych siê nielegalnie w wyniku niekontrolowanej wymiany
przygranicznej, ale tak¿e oceniaæ poziom leków w materiale biologicznym, a wiêc u pacjenta nimi zatrutego.
Obecnie takie badanie jest w stanie przeprowadzaæ jedynie – mocno obci¹¿one prac¹ – laboratorium w Pu³awach.
Jednak w przypadku zatruæ lekami, kiedy wa¿y siê ¿ycie
cz³owieka, najwa¿niejszy jest czas, a wiêc wielkie znaczenie ma bliskoœæ placówki, w jakiej mo¿na przeprowadziæ
odpowiednie badania. Istnienie w Bia³ymstoku ultranowoczesnej jednostki badawczo-diagnostycznej, jak¹ bêdzie laboratorium, pozwoli tak¿e zwiêkszyæ mo¿liwoœci
dydaktyczne i naukowe, rozwin¹æ wspó³pracê miêdzynarodow¹ w zakresie wysoko zaawansowanych technologii,
a tak¿e mo¿e pomóc w eliminowaniu patologii spo³ecznych (handel nielegalnymi lekami), które dotykaj¹ obszary s³abiej rozwiniête gospodarczo.

AstraZeneca w natarciu
Brytyjska AstraZeneca, która dotychczas kojarzona
by³a z produkcj¹ leków syntetycznych, zainteresowa³a siê
wielkocz¹steczkowymi zwi¹zkami leczniczymi. Realizuj¹c
szeroko zakrojone plany zdobycia znacz¹cego udzia³u
w rynku biofarmaceutycznym, firma wykupi³a amerykañsk¹ firmê biotechnologiczn¹ MedImmune (transakcja
szacowana na ok. 16 mln dolarów). Dotychczas MedImmune wys³awi³o siê blisko 1 mld dolarów obrotów przeciwcia³em monoklonalnym oraz szczepionk¹ przeciwgrypow¹ FluMist. To kolejna inwestycja AstraZeneca, która
wykupi³a równie¿ firmê Cambridge Antibody Technology.
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