
Shire Evolutie verkoop (en terugval)  Firazyr en Cinryze 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Uit de kwartaalverslagen van Shire blijkt het volgende:

2013 2014 2015 2016 2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total

CINRYZE 0 0 0 0 0 85,6 129,9 145,1 142,4 503 148,1 138,8 187,5 143,3 617,7 164,2 173 165,4 177,6 680,2 225,9 175,9 56,9 458,7

FIRAZYR 41,7 49,5 62,6 81 234,8 74,9 89 98,4 101,9 364,2 92,5 104,1 123,2 125,2 445 128,3 136,7 146,7 167,2 578,5 128,5 137,4 195,5 461,4

KALBITOR 10,4 17,7 11,1 13 52,2 11,7 20,6 16 48,3

41,7 49,5 62,6 81 160,5 218,9 243,5 244,3 240,6 242,9 310,7 268,5 302,9 327,4 323,2 357,8 366,1 333,9 268,4 968,4

234,8 867,2 1062,7 1310,9 (Met Kalbitor)

Totaal zonder Kalbitor 234,8 867,2 1062,7 1258,7 (Zonder Kalbitor)

Alle bedragen zijn in Milj $

Gegevens over de verkoop

Cinryze heeft sinds lancering (verwerving door overname) direct een grotere verkoop gehad dan Firazyr

Firazyr heeft echter op jaarbasis een groter procentuele groei laten zien dan Cinryze

Kalbitor is t.o.v. de 2 andere een kleine verkoop

Groei op jaarbasis (in percenten)

2013-2014 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017

Cinryze 22,803 10,118 Opmerking: Groeivertraging Cinryze 2016 t.o.v. 2015 => ook daar was er sprake van problemen van levering.

Firazyr 55,111 22,186 30

Totalen 269,34 22,544 23,356 ?? Hier zouden we zeker 18% mogen plaatsen maar dit zal nu beduidend minder zijn.

% % % Deze percentages zijn met inbegrip van Kalbitor

%

Zonder Kalbitor: 18,444 Dus zonder Kalbitor in rekening te brengen is dit < 20% voor 2016 t.o.v. 2015

Kalbitor geeft op jaarbasis ongeveer een groeiverwachting van +/-20% te groeien (berekend op basis van 9 maanden)

CINRYZE

Als we de verkopen van Cinryze in de eerste 9 maanden van 2016 vergelijken met de eerste 9 maanden van 2017 dan merken we:

Verkoop eerste 9 maanden 2016 502,6

Verkoop eerste 9 maanden 2017 458,7 De reden voor deze terugval is gekend.

Groei in % -8,735 => terugval van 43,9 Milj op vergelijkbare basis 2016

=> terugval van 144Milj tov gemiddelde kwartaalverkoop Cinryze 2017 (Q1 en Q2)

Als we 18% verwachte groei nemen voor Cinryze in 2017 dan: (verwachte historische groei zonder problemen)

502,6 x 18% = 593,07 - 458,7 = 134,37 = een terugval van:    - -22,66 %
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Firazyr

Als we de verkopen van Firazyr in de eerste 9 maanden van 2016 vergelijken met de eerste 9 maanden van 2017 dan merken we:

Verkoop eerste 9 maanden 2016 411,7

Verkoop eerste 9 maanden 2017 461,4

Groei 12,072 % Als we hier een theoretische 20% groei voor 2016 naar  2017 nemen, dan zien we dat die niet wordt gehaald.

Dus we kunnen vaststellen dat de verkoop van Firazyr niet echt booming is door de terugval van Cinryze.

Als we 18% verwachte groei nemen voor Firazyr in 2017 dan: (verwachte historische groei zonder problemen)

411,7 x 18% = 485,81 - 461,4 = 24,406 = een terugval van:   -5,024 %

Welke onderlinge krachten er spelen op de markt voor de produkten Firazyr en Cinryze is moeilijk in te schatten maar duidelijk is dat er door de 

problemen met Cinryze een gat is gekomen dat Firazyr zeker niet opvult.

Voor Shire spreken we bij een verwachte groei zoals hierboven ingevuld per product, op jaarbasis voor Cinryze en Firazyr over een terugval van 

Cinryze Firazyr

134,368 + 24,406 = 158,77 Milj => Dit is de terugval t.e.m. eind Q3 2017 voor de verwachte verkoop gerekend aan een groeipercentage van 18% voor Cinryze

18% Voor Firazyr

Als we dan zien dat Firazyr slechts voor 50Milj meer verkocht is in de eerste 9 maanden van 2017 tov eerste 9 maanden 2016, dan mogen we eigenlijk stellen dat dit teleurstellend is.

Alleszins teleurstellend voor Shire maar des te meer kansen voor Pharming.

Wat kwartaal Q4 2017 nu gaat geven voor zowel Cinryze en Firazyr zal dus pas in 2018 duidelijk worden. (Kunnen zij de verloren positie heroveren en voor hoeveel verkoop) 

Shire is slagkrachtig maar patiënten vergeten niet wie hen heeft geholpen toen Shire moest toegeven dat het medicijn niet leverbaar was.

Wat dit voor RUCONEST gaat geven in Q4 2017, dat is eveneens wachten tot 2018 maar met alle gegevens die we nu hebben zal het toch wel heel positief worden. 

Q3 2017 heeft ons geleerd dat het verkoopteam US op toeren komt.

Pharming zegt (Dhr Sijmen de Vries) dat Q4 2017 beduidend beter wordt mede door de problemen bij de concurrenten. (Waaronder Shire en CSL)

Dan blijft de vraag: hoeveel van deze extra omzet is blijvend en welke nieuwe patiënten komen er daarna nog bij. Wat kan het sales-team nog extra binnenhalen?

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Firazyr het gat niet heeft opgevuld, sterker nog, deze verkoop is t.e.m. Q3 eigenlijk ook teruggevallen t.o.v.

de verwachte groei. (Gebasseerd op de historische groei)

CSL kan met Berinert eveneens het gat niet opvullen. Spijtig hebben we CSL en van de andere concurrenten niet direct een overzicht

van hun verkopen in 2017 maar duidelijk is dat PHARMING zeer goed geplaatst is om hier een gouden zaak te doen.

Wat is er geweten over de heropstart van de produktie Cinryze:

Is deze terug op 100% voor de bestaande produktieplant of wanneer is deze terug op 100%?

Zijn deze nieuwe "Cinryze" direct terug FDA-Proved?

Hun planning spreekt van een extra produktie-plant in de US. Wanneer is die echt operationeel en FDA-Proved?

Hoeveel patiënten heeft Shire definitief verloren door de onderbreking van levering Cinryze.

Hoeveel verzekeringen - healthcare hebben gekozen voor andere producenten en hoe definitief is dit. Imago van Shire is toch wel zwaar beschadigd bij HAE-patiënten en HAE-organisatie.

Dit zijn factoren die meespelen in het extra succes van RUCONEST, want blijkbaar kan Shire met Firazyr het gat niet vullen.

Uit deze tabel is duidelijk dat Shire een groot probleem heeft dat door de concurrenten mee wordt opgelost. Welk deel van de markt Shire kwijtspeelt,

dat zien we pas in de loop van 2018 en nadien. En Shire zal vecheten om hier opnieuw een deel van terug in te pikken. (Met nieuw medicijn => is nog niet zeker van succes)

Pharming staat in pole-position om hier een megasprong te maken in 2017 (nog 1,6 maand te gaan en is grotendeels al gerealiseerd) en zeker nog in 2018.
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