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DEVA HOLDİNG 2012 YILINI
34,2 MİLYON TL NET KÂR İLE KAPATTI
2012 yılında 419,5 milyon TL ciroya ulaşan DEVA Holding, 2012 yılı finansal
sonuçlarını açıkladı
Toplam 4 üretim tesisinde faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü ilaç üreticilerinden DEVA
Holding, 2012 yılında 419,5 milyon TL ciro elde etti. 2012 yılında maliyet düşürücü önlemler
alan ve yeniden yapılanma sürecine giren DEVA Holding, bu çalışmalarının neticesinde yılı
34,2 milyon TL net dönem karı ile kapattı.
2012 finansal verilerinin beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini dile getiren DEVA Holding
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Philipp Haas görüşlerini şu şekilde ifade etti: ”2012
finansal sonuçlarımızı 2011 yılı ile karşılaştırdığımız zaman karşımıza olumlu bir tablo çıkıyor.
Bu tablo bize zamanında almış olduğumuz stratejik kararların ve bu kararlar doğrultusunda
almış olduğumuz önlemlerin yerinde olduğunu gösteriyor. Normal şartlarda durağan olan
pazarda gerçek bir büyüme yakalamamızı sağlayan en önemli neden yeniliklerin öncüsü
olduğumuz solunum ve stratejik gelişim alanımız olan onkolojide ilk eşdeğer ürünleri pazara
vermemizi sağlayan Ar-Ge merkezimiz oldu. 5 bin 250 m² alana kurulu tam teşekküllü
DEVARGE merkezimizde yürüttüğümüz yenilikçi çalışmalarımız sayesinde 2012 yılında
sektörümüze pek çok yeni ürün kazandırdık.”
Bu yıl kuruluşlarının 55’inci yılını kutladıklarını dile getiren Philipp Haas, 2012 yılında
Türkiye’ye karşı sorumluluklarının bilinciyle, sektörün ve Türk ekonomisinin gelişimine katkı
sağlayacak pek çok faaliyette bulunduklarını dile getirdi. Bu kapsamda 2012 yılında Alman
Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen DEVA Holding üretim tesisleri, Avrupa GMP (Good
Manufacturing Practice – İyi Üretim Uygulamaları) uygunluk onayı alarak tesislerinin dünya
standartlarında olduğunu kanıtladı.

2012 yılı yatırımlarını, Türkiye’de ilaç ithalatının, ilaç ihracatının yaklaşık on katından fazla
olması gerçeğinden yola çıkarak planladıklarını dile getiren Philipp Haas, “yatırımlarımızı
ülkemizde son 10 yılda sağlık sorunları açısından üzerinde durulan en önemli noktanın; yani
kendi ilacımızı kendimizin üretmesi üzerine yoğunlaştırdık. 2013 yılında sadece Türkiye
pazarında değil; yurtdışı pazarlarda da rekabetin koşullarının daha agresif hale geleceğini
öngörüyoruz. Bu yüzden daha ihtiyatlı ve duyarlı olmamız gereken bir döneme girdik. Biz
2013 yılında, sektöre yenilikçi ürün ve teknolojiler kazandırmaya devam ederken; bir yandan
da tüm sosyal paydaşlarımız için artı değer yaratacak sürdürülebilir faaliyetlere odaklanacağız.
Bu alanları düzenli ürün kalitesi ve teknolojik yenilikçiliğin yanı sıra; iş ve çevre güvenliği ve
sosyal sorumluluk olarak belirledik.” diye konuştu.
DEVA Holding A.Ş. Hakkında:
1958 yılında faaliyete başlayan DEVA Holding, sağlık sektöründe Türkiye’nin köklü ilaç üreticilerinden
biridir. Günümüzde DEVA Holding, beşeri ilaç alanındaki başarısını, grup şirketlerinden Vetaş ile
hayvan sağlığına alanına da taşıyan nadir ilaç firmalarındandır. Sektöre kazandırdığı yenilikçi ürünleri
Türkiye’nin de sınırlarını aşan DEVA Holding, tam teşekküllü bir Ar-Ge merkezine sahiptir.
Daha fazla bilgi için http://www.deva.com.tr’yi ziyaret ediniz.
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