İLK DOKUZ AYDA 15 MİLYON TL KAR AÇIKLAYAN DEVA HOLDİNG YENİ
PROJELERLE 2010’A HAZIR
DEVA Holding, 2008 yılında başlattığı yatırım süreci ve istikrarlı büyüme
sonucunda, 2009 yılının ilk dokuz ayında net satışlarını yüzde 52 artırarak
15.112.241 TL kâr etti. DEVA Holding 2010 yılında da yatırım sürecini ve
büyümesini devam ettirmeyi planlıyor.
2009 yılının ilk dokuz ayında hem yatırımlarının meyvelerini toplayan hem de yeni
yatırımlara imza atan DEVA Holding, 2009’un ilk dokuz ayında, 2008’in aynı dönemine
göre satışlarını yüzde 52 oranında artırdı. 2009 yılında yeni projeler geliştiren DEVA
Holding 2010 yılında rekabet ettiği alanlarda dev ilaç markaları yaratarak büyümesini
devam ettirmeyi planlıyor.
DEVA Holding’in Türkiye pazarında en çok satılan 10 ilacı, DEVA Holding’in toplam
satışının kutu bazında yüzde 42’ini, TL bazında ise yüzde 60’ını oluşturdu. 2009 yılının
ilk dokuz ayında DEVA Holding’in IMS Healthcare datalarına göre kutu bazındaki
satışlarında Anti-İnfektif ilaçlar kutu bazında yüzde 31, TL bazında ise yüzde 39 ile en
büyük payı oluşturdu.
Maliyet kontrolünde hızlı gelişim
DEVA Holding, Mayıs ayında operasyonel maliyetleri düşürmek, yönetim ve denetim
koordinasyonunu daha verimli kullanabilmek amacıyla bağlı ortaklıklarından Depa İlaç
Aktif Maddeleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Detaş Ambalaj ve Kimya Sanayi A.Ş. ve
Deva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş.’yi Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile
birleştirdi. Ayrıca, Carlo Erba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ünvanı Deva İlaç Sanayi
ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildi.
2008 yılında yeni fabrika yatırımları sebebiyle özel maliyetlerle karşı karşıya kalmış
olan DEVA Holding, 2009 yılının ilk dokuz ayında maliyet kontrolüne önem vermiş,
pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinde etkin yapılanması ile yüzde 18 oranında
tasarruf sağlamıştır.
Beşeri ilaçların fiyatlanmasında yeni uygulama ile pazarda daralma
beklenmekte
Sağlık Bakanlığı, ilaç giderlerinin azaltılması amacıyla, beşeri ilaçların
fiyatlandırılmasına dair kararda 4 Aralık 2009 tarihinde geçerli olmak üzere yeni bir
düzenleme yapmıştır. Bu düzenlemeye göre pazarda daralma beklenmektedir.

Hisse senedi fiyatı ilk dokuz ayda artış gösterdi
İMKB’de işlem gören DEVA Holding A.Ş. paylarının bir lotu 2009 yılının ilk dokuz
ayında en düşük 2.16TL’den, en yüksek 4.28TL’den işlem gördü. 2008 yılı sonu
itibariyle 3.01TL olan hisse senedi, 2009 yılı Eylül sonu itibariyle 3.68TL’ye ulaşarak
yüzde 22 oranında artış göstermiştir.
Yatırımlara tam gaz devam
2009 yılının ilk dokuz ayında DEVA Holding ve grup şirketlerinde toplam
18.746.157TL yatırım harcaması yapıldı. Bu harcamaların 11.940.225TL’si yönetim
binası, fabrika, makine, tesisat ve demirbaş yatırımlarına; 6.805.932TL’si ise Ar-Ge,
ruhsatlandırma ve lisans yatırımlarına gerçekleştirildi.
DEVA Holding SAP projesini hayata geçirdi
DEVA Holding, Bilgi Teknolojileri (BT) yenileme kararını, Ekim 2009 yılında kullanıma
aldığı SAP projesi ile hayata geçirdi. Proje kapsamında iş süreçlerini yeniden
yapılandırırken, verimliliğin artırılmasını ve her türlü operasyonel ve yönetimsel
raporların gerçek zamanlı sistemden alınmasını sağlayarak karar ve destek
sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyor. Projenin diğer bir katkısı da kurumsal hafıza
ve standart iş yapış yöntemleri oluşturacak olması.

