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2011 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE SATIŞLARINI % 12 ORANINDA ARTIRAN
DEVA HOLDİNG,
SERMAYESİNİ 200 MİLYON TÜRK LİRASINA YÜKSELTTİ.
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 olma hedefinde hızla ilerliyor.
DEVA Holding, yoğun rekabetin ön planda olduğu Türk İlaç Sektöründe 2011 yılının ilk
yarısında, IMS Health verilerine göre, kutu bazında 51 milyon adetlik satışı ile 2010 yılının
aynı dönemine göre %19’luk büyüme oranı yakalamıştır. IMS Health verilerine göre, TL
bazında ise, 338 milyon TL tutarında satış yapılmış olup, 2010 yılının aynı dönemine göre
%12’lik bir büyüme gerçekleştirilmiştir.
DEVA Holding, Türk İlaç Sektörü’nde 2010 yılının ilk yarısında ulaştığı %5,7 olan kutu pazar
payını 2011 yılının ilk yarısında %5,8’e çıkararak; kutu sıralamasında dördüncülüğünü
korumuştur. 2010 yılının ilk altı ayında %4,1 olan TL pazar payını 2011 yılının aynı döneminde
%4,3’a çıkarmış; TL sıralamasında altıncı sıradan beşinci sıraya yükselmiştir.
2011 yılının ilk yarısında, Türkiye ilaç pazarında 7.8 milyar TL değerinde 874 milyon kutu ilaç
satışı gerçekleşmiştir. Türk İlaç Sektörü, bir önceki yılın aynı dönemine göre kutu olarak
%15,0 büyürken, TL olarak %7,0 oranında büyüme kaydetmiştir.
2011 yılının ilk yarısında 226 milyon TL net satış geliri açıklayan DEVA Holding, net aktif
büyüklüğünü, 31.12.2010 tarihine kıyasla %7,0 oranında artırarak 666.6 milyon TL seviyesine
ulaşmıştır. İlaç fiyatlarındaki düşüş ve kurum iskonto oranlarında yaşanan artışın olumsuz
etkilerini etkin yönettiği maliyet daraltıcı politikalar ile kompanse eden DEVA Holding, 7.2
milyon TL dönem karı açıklamıştır.
DEVA Holding sermayesini artırıyor
DEVA Holding çıkarılmış sermayesinin, 19.929.344 TL nakit artırılmak suretiyle 180.070.656
TL’den 200.000.000 TL’ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve sermaye artırımı
27.07.2011 tarihi itibariyle tescil edilmiştir.

Yatırımlara 2011 yılında da hızla devam
DEVA Holding ve Grup şirketlerine 2011 yılının ilk yarısında; yönetim binası, fabrika, makinetesisat ve demirbaş olmak üzere toplam 27.5 milyon TL; Ar-Ge, ruhsatlandırma ve lisanslarla
ilgili olarak 12.4 milyon TL tutarında olmak üzere toplam 39.9 milyon TL yatırım harcaması
yapılmıştır.
Sorumlu İlaç Kullanımı Derneği’ni DEVA Ailesi olarak destekliyoruz
2011 yılında kurulmuş olan ve Türkiye’de sorumlu ilaç kullanımı bilincinin gelişmesini
desteklemek; yanlış, etkisiz, gereksiz ve pahalı ilaç kullanımının önüne geçilmesi amacı ile
çalışmalar yapmak; Dünya’da hastalara sunulan inovatif ilaçların, gecikme olmaksızın
Türkiye’deki hastalara ulaştırılmasını sağlamak amacı ile sektörel çalışmalar yapmak; güvenli,
etkin ve ekonomik ilacın hastalara sunulması konusunda çalışmalar yapmak ve sektördeki
haksız rekabet teşkil eden faaliyetlerin önlenerek, gereken tedbirlerin alınmasını sağlamak
konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuş olan derneğin faaliyetleri arasında
hastaların ihtiyacı olduğu halde Türkiye’de ekonomik kaygılardan dolayı sunulamayan ilaçların
en kısa sürede ve en uygun fiyatla hastalarla buluşmasını sağlamak, zaman içerisinde olumlu
etkilerinden fazla olumsuz yan etkilere sahip olduğu görülen ürünlere dair dünyadaki
gelişmelerin takibini yapmak da bulunmaktadır.
Türkiye’de sorumlu ilaç kullanımını desteklemek ve Türk ilaç endüstrisinin gelişmesine
yardımcı olmak amacıyla sektördeki bu önemli oluşumu DEVA Holding olarak destekliyoruz.
DEVA Holding, Ekim 2011’de CPhI fuarında uluslararası rakipleri ile buluşuyor
DEVA Holding, 25-27 Ekim 2011 tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenecek olan uluslararası
platformda tüm ilaç firmalarının bir araya geldiği CPhI fuarına katılıyor. Global arenada adını
ve ürünlerini uluslararası pazarlara duyuracak olan DEVA Holding 51D52 nolu stand’ta ziyaret
edilebilinir.
DEVA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO’su Mesut Çetin: “DEVA Holding,
2011 yılının ilk altı ayını, zorlu pazar koşullarına rağmen, aldığı doğru ve etkin yönetim
kararları sonucunda başarı ile tamamlamıştır. Başarılı bir gelecek için Ar-Ge’ye yatırım
yapmaya devam ediyoruz. Yeni Ar-Ge merkezimizde geliştirilen ürünler ile Türkiye’de ürün
çeşitliliğimizi her geçen gün daha da zenginleştiriyoruz. 2011 yılının ilk yarısında, 2010 yıl
sonunda yapılan iskonto artışı ve bazı ürünlerimizde yaşanan fiyat düzenlemelerinden
kaynaklı büyük kayıplar ile karşı karşıya kaldık. Kar marjımızın bu kayıplardan olumsuz
etkilenmemesi adına maliyet daraltmasına yönelerek finansal gücümüzü bir kez daha bu zorlu
şartlar altında etkin yönettiğimize inanıyoruz.
DEVA Ailesi olarak, Türk halkına istihdam yaratmaktayız. Ürettiğimiz ürünlerle Türk halkına ve
Türk Tıbbına sağlık hizmeti verme konusundaki sorumluluğumuzu, kaliteli ürünlerin daha
büyük kitlelere ulaştırılması ile yerine getirmekteyiz. Jenerik pazara verdiğimiz yeni, daha
düşük fiyatlı ve tamamen yerli üretimi yapılan ürünlerle de ekonomiye özellikle bütçe açığı
konusundaki sıkıntılara çözüm üretmeyi amaçlıyoruz.”

