AMGEN HAKKINDA
Amgen; yenilikçi tedaviler keşfetmek, geliştirmek, üretmek ve sunmak yoluyla ciddi
hastalıklarla mücadele eden hastalar için biyolojinin potansiyelini açığa çıkarma
kararlılığı taşımaktadır. Bu yaklaşımda ilk adım, hastalıkların karmaşık yapısını
aydınlatmak ve insan biyolojisinin temel ilkelerini anlamak amacıyla gelişmiş insan
genetiği gibi araçlar kullanmaktır.
Ciddi hastalıklara yönelik büyük klinik yararlar sağlayan yenilikçi, yüksek ölçüde
farklıklaşmış ilaçların hastalara yararlı olmakla kalmayıp, günümüzde toplumun sırtına
binen sosyoekonomik hastalık yükünü azaltmaya da yardımcı olduğuna inanıyoruz ve
stratejimizin merkezinde bu düşünce yatmaktadır.
Amgen, karşılanmamış tıbbi ihtiyaçların yüksek olduğu alanlara odaklanmakta
ve sağlık sonuçlarını iyileştiren ve insanların yaşamlarında gözle görülür iyileşme
sağlayan çözümler üretmek için sahip olduğu uzmanlıktan yararlanmaktadır. 1980
yılından bu yana biyoteknoloji alanında öncü kuruluşlar arasında yer alan Amgen,
büyüyerek dünyanın önde gelen bağımsız biyoteknoloji şirketlerinden biri haline gelmiş
ve dünyanın her yerinde milyonlarca hastaya ulaşmıştır. Şirket, çığır açma potansiyeli
taşıyan ilaçlardan oluşan bir araştırma geliştirme portföyüne sahiptir.
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YENILIKÇI İLAÇLAR

Dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve ciddi hastalıklarla mücadelemizde milyonlarca
hastaya ulaşıyoruz. Altı tedavi alanına odaklanmaktayız: Onkoloji/hematoloji, kardiyovasküler hastalık,
inflamasyon, kemik sağlığı, nefroloji ve nörobilim. İlaçlarımız, tipik olarak etkili tedavi seçeneklerinin sınırlı
olduğu hastalıkları hedef almakta veya başka bir seçenek bulunmayan durumlarda makul bir seçenek
sunan ilaçlardan oluşmaktadır.

TRANSFORMATIF ARAŞTIRMA

Hastalıkların altta yatan biyolojik mekanizmalarını anlamak Amgen’ın keşif araştırma çabalarının
temel özelliklerinden biridir ve Amgen’ın potansiyel yeni ilaçlardan oluşan derin ve geniş araştırma
ürünleri portföyünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Amgen’ın “önce biyoloji” yaklaşımı
ile bilim insanları, hangi tür ilaç veya yöntemle muhtemelen en optimal etkililiğin ve güvenliliğin elde
edileceğini belirlemeden önce, hastalığın karmaşık molekül yolaklarını keşfedebilmektedir. İnsan genetiği
alanındaki ilerlemelerle hastalıkların moleküler kökleri konusunda yeni bilgiler edinildikçe, Amgen’ın bağlı
kuruluşlarından biri olan ve insan genetiği alanında dünya liderleri arasında yer alan deCODE Genetics
farklılaşmamıza büyük katkıda bulunmakta ve insan hastalığı hedeflerini tanımlama ve geçerliliğini
doğrulama yöntemlerimizde önemli iyileşmeler sağlamaktadır.

DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETIM

Dünyanın her yerinde ciddi hastalıklarla mücadele eden milyonlarca hastanın tedavi edilmesi,
enjeksiyon yoluyla veya intravenöz yolla uygulanan biyolojik ilaçların güvenli ve güvenilir bir biçimde
üretilebilmelerine bağlıdır. Biyolojik ürün üretimi konusunda dünya liderleri arasında yer alan Amgen,
yüksek kaliteli ilaçların ihtiyaç sahibi hastalara güvenilir bir biçimde sağlanması konusunda olağanüstü
bir geçmişe sahiptir. Önemli düzeyde beceri, deneyim, titizlik ve kararlılık, üretilen her yeni seride biyolojik
ilacın kalitesinin güvence altına alınmasında kritik önem taşır. Amgen’de titiz kalite kontrolü ve ilaçların
hastalara güvenilir bir biçimde tedarik edilmesi en az bilimsel yenilikçilik kadar önem taşır.

Araştırma portföyümüz ve ürünlerimiz hakkında bilgi
almak için www.amgen.com adresini ziyaret edin.
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34330 4. Levent Beşiktaş İstanbul
Tel: 0212 386 34 34
Faks: 0212 386 34 00
www.amgen.com

KÜLTÜRÜMÜZ

Rekombinant DNA ve moleküler biyoloji alanındaki ilerlemeleri temel alan Amgen, biyolojik ilaçlar alanının ilk öncüleri arasında yer almaktadır.
Amgen bilim insanları 1980 yılından bu yana ciddi hastalıkları olan hastalar için yeni tedaviler geliştirmeye çalışmaktadır. Bilim insanlarımız yenilikçi,
sınıfının ilk üyesi olan tedavilerin geliştirilmesine yol açan kilit biyolojik süreçleri tanımlamışlardır. Bazı hastalık süreçlerine ilişkin bilim dünyasında
hakim olan anlayışı şekillendirmekle kalmadık, yeni tedavi platformu tipleri de tasarladık ve ürettik. Şirket olarak bu başarılara imza atmamız, bilimi ve
yenilik üretmeyi kucaklayan, bugün de kimliğimizi şekillendirmeye devam eden bir kültür inşa etmemiz sayesinde mümkün olmuştur.

AMGEN VAKFI

Amgen Vakfı, gelecek nesil yenilik kâşiflerine ilham vermek amacıyla bilim eğitiminde mükemmelliği teşvik etmekte ve Amgen personelinin yaşadığı
ve çalıştığı toplumları güçlendirmek için yatırım yapmaktadır. Bu tarihe değin, ilham veren ve yenilikçi yollarla toplum üzerinde etki üreten yerel,
bölgesel ve uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşlara Vakıf tarafından 250 milyon doların üzerinde hibede bulunulmuştur. Amgen Vakfı; Amgen
Scholars, Amgen Biotech Experience ve Amgen Teach gibi, Vakıf ile özdeşleşmiş programlar yoluyla geleceğin bilim insanlarının keşif sürecinin
heyecanını tatmalarını sağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.AmgenInspires.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

DÜNYANIN HER YERINDE HASTALARA ULAŞIYORUZ

Amgen ilaçları aşağıdaki yerlerde bulunan tesislerimiz ve bağlı kuruluşlarımız kanalıyla dünyanın her yerinde hastalara ulaştırılmaktadır:
Amerika Birleşik Devletlerinde
Kaliforniya (Güney San Francisco, Thousand Oaks)
Florida (Tampa)
Kentucky (Louisville)
Massachusetts (Cambridge, Woburn)
Porto Riko (Juncos)
Rhode Island (West Greenwich)
Washington D.C.
Amerika Birleşik Devletleri dışında
Cezayir
Finlandiya
Avustralya
Fransa
Avusturya
Almanya
Belçika
Yunanistan
Brezilya
Hong Kong
Bulgaristan
Macaristan
Kanada
İzlanda
Çin
Hindistan
Kolombiya
İrlanda
Hırvatistan
İtalya
Çek Cumhuriyeti İsrail
Danimarka
Japonya
Mısır
Ürdün
Estonya
Kore

Letonya
Lübnan
Lituanya
Lüksemburg
Meksiko
Fas
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
Suudi Arabistan

Singapur
Slovakya
Slovenya
Güney Afrika
İspanya
İsveç
İsviçre
Tayvan
Tayland
Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri
Birleşik Krallık

Yatırımcılara Bilgilendirme
Bu özet bilgi belgesi, Amgen’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuna sunduğu belgelerde ve basın açıklamalarında bulunabilecek daha ayrıntılı
açıklamaların özeti niteliğindedir. Bu özet bilgi belgesinde, Amgen’ın en son 10-K, 10-Q ve 8-K formlarında belirtilen ve http://investors.amgen.com/phoenix.
zhtml?c=61656&p=irol-IRHome adresinde de tanımlanan önemli riskler ve belirsizlikler içeren, ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu özet bilgi belgesindeki
bilgiler aşağıdaki tarih itibarıyla verilmektedir ve bu belgede yer alan bilgilerin güncelleneceğine dair Amgen tarafından hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.
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