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COMUNICAT DE PRESA 

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2008 - Biofarm S.A. a publicat astazi raportul financiar pe 
primele 9 luni ale anului 2008, perioada in care compania a inregistrat rezultate 
operationale deosebite privind vanzarile si profitul.  

In conditiile unei piete farmaceutice framantate de conflictul dintre distribuitori si 
Ministerul Sanatatii, dar extrem de competitive, parametrii de profitabilitate si cota de 
piata au crescut datorita strategiei companiei de lansare pe piata a unor produse noi 
adaptate cerintelor pietei, de modificare si imbunatatire a celor existente, precum si de 
diversificare si patrundere pe noi piete de desfacere.  Investitiile facute in dezvoltarea si 
eficientizarea echipelor de reprezentanti, dar si in campaniile comerciale si de marketing 
menite sa asigure promovarea produselor in categoriile specifice si sa sustina efortul 
reprezentantilor, au jucat, de asemenea, un rol important in obtinerea acestor rezultate.  

Astfel, in primele 9 luni ale anului in curs profitul net este mai mare cu 6% comparativ 
cu aceeasi perioada a anului trecut. Cheltuielile de promovare sunt semnificativ mai mari 
decat in perioada similara a anului trecut, fiind necesare atat pentru sustinerea lansarii 
produselor noi, cat si pentru mentinerea trendului produselor existente. Cu toate acestea, 
rata de profitabilitate de aproximativ 25%, iar EBITDA margin este de aproximativ 37%, cifre 
care sustin credibilitatea companiei.  

Conform raportorilor autorizati de piata, Biofarm a inregistrat, din punct de vedere 
valoric, o crestere de aproximativ 16% fata de aceeasi perioada a anului trecut. 

In plus, in aceasta perioada, au fost lansate 15 produse noi, cele mai recente fiind – 
Bioflu, Bioflu Plus, Paracetamol Biofarm 500 mg, Algoblock Biofarm 500 mg, Acid 
Acetilsalicilic Biofarm 500 mg si Acid Acetilsalicilic T Biofarm 500 mg (tamponat), Aspablod, 
Devaricid, Dr. Juice cu aroma de portocala, Dr. Juice cu aroma de fructe de padure, 
Betacaroten sau Clarsuple. 

Rezultatele obtinute in primele 9 luni ale anului sunt in concordanta cu previziunile 
operationale ale companiei si dovedesc inca o data faptul ca Biofarm S.A. este recunoscut 
ca fiind o companie solida cu rezultate financiare foarte bune si un producator de traditie 
al unor medicamente si suplimente alimentare de foarte buna calitate si la un pret accesibil 
consumatorilor.  

Raportul financiar pe primele 9 luni ale anului 2008 poate fi consultat pe site-ul 
companiei la adresa www.biofarm.ro, sectiunea Investitori / Rapoarte periodice / 
Trimestrul 3.  

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Departamentul Marketing, 
persoana de contact: Gabriela Orasanu, Specialist Relatii Publice, tel: 021 301 0634,            
e-mail: gabriela.orasanu@biofarm.ro 
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Despre Biofarm S.A. 
 
S.C. Biofarm S.A. este unul dintre producatorii importanti de medicamente si 

suplimente alimentare din Romania, cu o vasta experienta in domeniu. De mai bine de opt 
decenii, Biofarm este alaturi de specialistii din Romania in cursa pentru descoperirea celor 
mai bune solutii pentru mentinerea sanatatii oamenilor.  

In prezent, compania este certificata in conformitate cu standardul EN ISO 9001:2000, in 
conformitate cu Ghidul privind Buna Practica de Fabricatie pentru Medicamente de Uz Uman 
(GMP) pentru toate liniile de productie. De asemenea, actiunile sale sunt listate la Bursa de 
Valori Bucuresti - Categoria 1.   

S.C. Biofarm S.A. are un portofoliu generos de peste 100 de produse care acopera 
aproximativ 45 de arii terapeutice. Multe dintre produsele Biofarm au o traditie de minim 
40 de ani pe piata romaneasca: Anghirol, Carmol, Cavit, Clorocalcin, Colebil, Inhalant, 
Mecopar, Romazulan, Romergan, Sirop expectorant, Sirop patlagina si Triferment, iar 
altele, mai noi, cum ar fi Albendazol, Loperamid, Biohept, Betacaroten, Hepatoprotect, 
Omeprazol, Bioflu sau Algoblock,  vor deveni produse de marca datorita capacitatilor lor 
terapeutice si a promovarii sustinute de o echipa de reprezentanti bine pregatiti.  

  Strategia de dezvoltare pentru anul 2008 prevede imbunatatirea prezentei 
companiei in piata de retail, continuarea dezvoltarii fortei de vanzari pentru o mai buna 
reprezentare pe piata si a extinderii portofoliului de produse, atat prin dezvoltarea de 
produse proprii, cat si prin achizitii de portofolii prin co-marketing. De asemenea, vor 
continua si investitiile in procesele de cercetare, lansare si promovare a produselor 
companiei Biofarm S.A. pentru consolidarea pozitiei in piata.  

 
Dan Vasile 
Director General 

 


