OVER AMGEN
Amgen ontdekt, ontwikkelt, produceert en levert innovatieve geneesmiddelen voor patiënten
die lijden aan ernstige ziekten, vanuit de mogelijkheden die de biologie hiervoor biedt.
De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen start door gebruik te maken van bijvoorbeeld
geavanceerde genetische technieken om de complexiteit van ziekten te ontrafelen en inzicht
te krijgen in de grondslagen van humane biologie.
Onze overtuiging – en de kern van onze strategie – is dat innovatieve, sterk gedifferentieerde geneesmiddelen met belangrijke klinische voordelen bij de behandeling van ernstige
ziekten niet alleen patiënten helpen, maar ook de sociale en economische last van ziekten
in onze samenleving verminderen.
Amgen richt zich op die ziektegebieden waar de behoefte aan nieuwe geneesmiddelen
groot is. Wij zetten onze deskundigheid in om oplossingen te bieden die de gezondheid
verbeteren en daarmee ook het leven van mensen ingrijpend verbeteren. Amgen, al
sinds 1980 een innovator in de biotechnologie, is uitgegroeid tot een van de grootste
onafhankelijke biotechnologiebedrijven ter wereld.

INNOVATIEVE GENEESMIDDELEN
Amgen is actief in meer dan 100 landen. Onze producten bereiken miljoenen mensen die tegen een
ernstige ziekte moeten strijden. Wij ontwikkelen medicijnen op het gebied van oncologie, nierziekten,
botziekten en cardiovasculaire aandoeningen. In de meeste gevallen worden onze geneesmiddelen
ingezet tegen ziekten waarvoor maar beperkte behandelingsopties beschikbaar zijn, of het zijn
geneesmiddelen die een waardevol alternatief bieden voor wat al beschikbaar is.

TRANSFORMATIEF ONDERZOEK
Inzicht verwerven in de fundamentele biologische mechanismen van het menselijk leven is een
bepalend kenmerk van de researchactiviteiten van Amgen – en levert een grote bijdrage aan de
ontwikkeling van Amgens pijplijn van mogelijke nieuwe geneesmiddelen. Dankzij Amgens benadering
om eerst het complexe biologische mechanisme van een aandoening te ontrafelen, kunnen onze
wetenschappers gericht op zoek naar nieuwe medicijnen met optimale werkzaamheid en veiligheid.
Nu de vorderingen in de humane genetica steeds meer kennis opleveren over het ontstaan van
aandoeningen op moleculair niveau, kan Amgens dochtermaatschappij deCODE Genetics, een
pionier op het gebied van humane genetica, een belangrijke bijdrage leveren aan de manier waarop
we menselijke ziekten identificeren en valideren.

PRODUCTIE OP WERELDNIVEAU
De behandeling van miljoenen ernstig zieke patiënten wereldwijd hangt af van de veilige en
betrouwbare productie van biologische geneesmiddelen. Amgen is wereldleider in de productie van
biologische geneesmiddelen en heeft hiermee een uitstekende reputatie opgebouwd. Met onze
deskundigheid, ervaring, waakzaamheid en betrokkenheid kunnen we de kwaliteit van elke nieuwe
partij van biologische geneesmiddelen garanderen. Grondige kwaliteitscontrole en betrouwbare
levering zijn voor Amgen even belangrijk als vernieuwend wetenschappelijk onderzoek.

DE MISSIE VAN AMGEN
Patiënten helpen
AMGEN IN HET KORT
Hoofdkantoor
Thousand Oaks, Californië, USA
Medewerkers
Ongeveer 20.000 wereldwijd
Beursnotering
NASDAQ: AMGN
Chairman and CEO
Robert A. Bradway
Financieel overzicht 2016
Totale inkomsten: $ 23,0 miljard
Omzet producten: $ 21,9 miljard
Uitgaven R&D: $ 3,8 miljard
Adres/telefoon Amgen Nederland
Amgen B.V.
Minervum 7061
4817 ZK BREDA
Telefoon: 076-5732500
PRODUCTEN
Aranesp® (darbepoetin alfa)
BLINCYTO® (blinatumomab)
IMLYGIC® (talimogene laherparepvec)
Kyprolis® (carfilzomib)
Mimpara® (cinacalcet)
Neulasta® (pegfilgrastim)
Neupogen® (filgrastim)
Nplate® (romiplostim)
Parsabiv™ (etelcalcetide)
Prolia® (denosumab)
Repatha® (evolocumab)
Vectibix® (panitumumab)
XGEVA® (denosumab)

Ga voor meer informatie naar www.amgen.nl
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DE AMGEN FOUNDATION
De Amgen Foundation bevordert wetenschappelijk onderwijs, inspireert de volgende generatie innovators en investeert in verbetering van de
samenleving. Tot op heden heeft de Foundation meer dan $ 250 miljoen geschonken aan lokale, regionale en internationale non-profitorganisaties
die de samenleving op inspirerende en innoverende manieren beïnvloeden. De Amgen Foundation ondersteunt initiatieven als Amgen Scholars,
Amgen Biotech Experience en Amgen Teach. Ga voor meer informatie naar www.AmgenInspires.com.

AMGEN IN NEDERLAND
Sinds 1997 is het logistieke centrum, Amgen Europe B.V., gevestigd in Breda. Hier worden geneesmiddelen van een etiket en bijsluiter voorzien,
verpakt en gedistribueerd door heel Europa en een groeiend aantal landen in andere delen van de wereld. De Nederlandse verkooporganisatie
Amgen B.V. is ook gevestigd in Breda. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van onze geneesmiddelen en klinische studies in Nederland. Dagelijks
werken meer dan 500 mensen in Nederland aan de distributie, marketing en verkoop van onze geneesmiddelen en aan klinisch onderzoek naar
nieuwe medicijnen.

PATIËNTEN OVER DE HELE WERELD BEREIKEN
De geneesmiddelen van Amgen helpen patiënten over de hele wereld. Wij hebben vestigingen of dochterondernemingen in de volgende landen:
Europa
België
Bulgarije
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
IJsland
Italië
Letland
Kroatië
Litouwen
Luxemburg
Nederland
Noorwegen

Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Slovenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Turkije
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Noord-Amerika
Canada
Puerto Rico
Mexico
Verenigde Staten

Zuid Amerika
Brazilië
Colombia
Afrika
Algerije
Egypte
Marokko
Zuid-Afrika

Taiwan
Thailand
Saudi-Arabië
Singapore
Verenigde Arabische
Emiraten
Oceanië
Australië
Nieuw-Zeeland

Azië
China
Hong Kong
India
Israël
Japan
Jordanië
Korea
Libanon
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