2009 YILINDA NET SATIŞLARINI YÜZDE 53 ORANINDA ARTIRARAK
333 MİLYON TL’YE ULAŞAN DEVA HOLDİNG,
REKABET ETTİĞİ ALANLARDA DEV İLAÇ MARKALARI YARATARAK İLK
TERCİH OLMAYI HEDEFLİYOR.

DEVA Holding, küresel ölçekte sağlıklı yaşama herkesin erişebilmesi
amacıyla, yenilikçi ve farklı ürünleri yüksek kaliteli bir deneyim ile sunma,
rekabet ettiği alanlarda dev ilaç markaları yaratarak ilk tercih olmayı
hedefliyor.
DEVA Holding, yoğun rekabetin ön planda olduğu Türk İlaç Sektöründe 2009 yılında,
IMS Healthcare verilerine göre kutu bazında beşinci firma olarak %4.3 pazar payına
ulaşmıştır.
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. DEVA Holding, beşeri ilaçların
fiyatlanmasında yeni uygulama ile satışlarda yaşanan değersel daralmayı, tamamlamış
olduğu yeni fabrika yatırımları sonucunda artan kapasitesiyle, kutu bazında
satışlarındaki büyüme ile dengelemeyi hedeflemektedir.
Maliyet kontrolünde hızlı gelişim
DEVA Holding, 2008 yılında açıklamış olduğu 63 milyon TL faaliyet zararını, 2009
yılında 13 milyon TL operasyonel kar elde ederek hedeflediği verimliliğe ulaşmak adına
kararlılığını göstermiştir. Ayrıca, finansal giderlerinde de yüzde 35 oranında maliyet
daralması gerçekleşmiştir.
Sermaye artışı başarı ile tamamlanarak 180 milyon TL’ye ulaştı
DEVA Holding’in 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış
sermayesinin 36.000.000 TL (%25) bedelli artırılarak 144.000.000 TL'den 180.000.000
TL'ye yükseltilmesi başarı ile tamamlanmıştır. Güçlenen sermaye yapısı ile DEVA
Holding, yeni makine yatırımları ile üretim kabiliyetini yükseltirken, yeni ürün
geliştirilmesi konularına odaklanma hedefindedir.
Yatırımlara 2010 yılında da hızla devam
DEVA Holding, ulaşılabilir fiyatlarla sunulan yeni ürünleri geliştirerek, lider Türk Jenerik İlaç
üreticisi olma hedefini korumaktadır. Bu hedef doğrultusunda, 80 yeni istihdam yaratılmasını

sağlayan yeni AR-GE merkezi “DevArge” kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Toplam 200
kişilik bilim adamlarından oluşan araştırma ve geliştirme ekibine ulaşmayı hedeflenen AR-GE
merkezi ile DEVA Holding, yeni teknolojileri kullanarak ürün geliştirmede yeni atılımlar
hedeflemektedir. Üretim tesislerinde 168 kişilik ek istihdam sağlayan DEVA Holding, yeni
tesislerinde genişletilmiş kapasite hacmi ile kutu bazında satışlarını artırmaktadır.
2009 sonu itibariyle, DEVA Holding’i iddialı geleceğine taşıyacak olan tüm yeni tesisleri tam
kapasite ile devreye girmiştir. Üretim alanındaki yatırımları tesis inşaatı ve üretim transfer
süreci ile sınırlı kalmamıştır: aynı zamanda, hem üretim kapasitesi artışı sağlamak hem de GMP
uyumluluk açısından faaliyetlerini desteklemek üzere 5 milyon Euro değerinde yeni cihaz ve
makina yatırımı da yapılmıştır.
DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp Haas: “Finansal yapımızdaki olumlu
gelişmelerde de kendini gösteren başarıların gururuyla, önümüzdeki senelerin Deva Holding’in
sadece Türkiye’de değil, içinde bulunduğu bölgede de güçlü bir şekilde kendini ortaya
koyacağını birlikte göreceğimize gönülden inanıyorum. Başarılı ve motivasyonu yüksek ekibimiz
sayesinde, önümüzdeki tüm zorluklar bizim için günlük yaşamın adımlarından ibaret olacaktır.
Deva Holding olarak, 21. Yüzyılın ikinci on yılına girerken, “şimdi büyüme zamanı” geldi
diyoruz....”

