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Насловна страница: Усмена декларација од 2 ноември 1896 година 
       со која Фриц Хофман-Ла Рош и неговиот татко 
       го прогласуваат основањето на 
      Ф.Хофман-Ла Рош&Ко. (F. Hoffmann-La Roche & Co.)





Поглед од Клеинбазел, северниот брег на реката Рајна 
некаде во 1896. Првичниот економски успех на Базел 
можеби е резултат на изградениот мост преку реката 
Рајна направен во 1225 и неговата поволна локација на 
трговската рута север-југ. Советот на градот Базел 
во 1439 година го направи градот центар на 
производството на хартија. Печатот со отпечаток 
беше воведен во Базел кратко откако папата Пиј II го 
основаше Универзитетот во 1460 година, а градот 
постепено прераснуваше во центар за печатење и 
издавање. Паралелно се развиваше и текстилната 
индустрија, постепено специјализирајќи се за 
производство на свилени ленти во 17от век. Боењето 
и обработката на овие ленти  ја наложиле потребата 
од бои, сапуни и избелувачи кои ги произведувала 
добавувачката индустрија со помош на еден 
едноставен процес на екстракција и реакција. 

Откако Британецот Вилијам Хенри Перкин ја 
синтетизираше текстилната боја маувеин, првиот 
комерцијално одржлив производ во 1856 година, во 
Базел сè повеќе се зголемувал интересот за хемикалии 
кои го потпомагаат производството на вакви нови, 
сјајни бои. Уште во 1859 година, текстилниот 
индустријалец Александер Клавел започнал да 
произведува синтетички бои, настан со кој се означил 
почетокот на проширувањето на хемиската 
индустрија во Базел. 

Фотографија од воздух од балонот на Едуард 
Спелтерини
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Во 1894 година, 26-годишниот банкар Фриц Хофман-Ла Рош му се 
приклучил на Макс Карл Трауб со цел заедно да преземат една мала 
фабрика на улицата Гренцах (Grenzacherstrasse) во Базел  од 
аптекарите Бони, Холинџер и Сај (Bohny, Hollinger & Cie). По првите две 
тешки години, Хофман го откупил делот од својот партнер и ја 
регистрирал Ф. Хофман-Ла Рош&Ко. во Трговскиот регистар. Во 
потрага по профитабилен производ, Хофман, кој потекнувал од 
семејство кое од одамна се занимавало со производство на текстил и 
трговија, дошол до идеја за меѓународен маркетинг на медицински 
производи со стандардизирани дози и дејство, сите ставени под едно 
брендирано име. Основата за реализација на идејата била хемиски 
процес на екстракција во кој активните супстанци на лековите се 
екстрахирале од природни сирови материјали. Уште во 1897 година, 
уште пред да има барем еден успешен производ на пазарот, Хофман 
основал претставништва во Италија и во Германија, во насока на 
исполнување на своите цели. Првиот хит-производ се појавил во 1898 
година и тоа Sirolin, сируп против кашлица, а бил базиран на 
антитуберкулозниот агенс на компанијата Thiocol.

1. Фриц и Адела Хофман-Ла Рош
2. Првиот производ: Airol прав – дезинфициенс на рани
3. Генерална агенција на Рош во Милано, 1897 г.
4. Ф.Хофман-Ла Рош&Ко., Базел околу 1903
5. Новопоставена постројка во Гренцах со првиот 

автомобил, околу 1900
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Ф 
 
риц Хофман е роден во Базел на 24 октомври  
1868 год., со потекло од старо семејство кое 

се занимавало со производство и трговија. Во 1885 
година започнал со пракса во банка во Ивердон, по што 
следела натамошна пракса во 1889 година во аптеката 
на Бони, Холинџер и Сај (Bohny, Hollinger & Cie) во 
Базел. Во 1891 година се преселил во Лондон, потоа во 
Хамбург во 1892 за да работи за Г. Липман и Гефкен  
(G. Lipman & Geffcken). Тука ја преживеал големата 
епидемија од колера. За да се заштитат од инфекција, 
вработените млади луѓе пиеле многу коњак, користејќи 
лушпи од портокал, за да го подобрат  вкусот. Ова 
искуство понатаму го инспирира Фриц Хофман да 
додаде арома на портокал во неговиот горчлив сируп 
против кашлица Thiocol, за да го создаде успешниот 
производ Sirolin. Во 1893 година се враќа во Базел 
каде што неговиот татко дал 200.000 франци за да 
купи дел од Бони, Холинџер и Сај. Шефовите на Фриц 
Хофман, на кои не им се допаѓал неговиот динамичен 
стил на работење, му предложиле самиот  да купи 
една мала хемиска фабрика на улицата Гренцах. Тој 
тоа и го сторил, преземајќи ја фабриката заедно со 
хемичарот во компанијата Макс Карл Трауб. Така е 
создадена Хофман, Трауб & Ко. на 2 април 1894 година 
во една мала пет години стара фабрика, изградена 
некаде меѓу реката Рајна и улицата Гренцах која 
се занимавала со производство на екстракти, бои, 
мелеми, пилули, масни лакови и восоци за под на база 
на ленено масло.  На 2 мај 1895 година, Фриц Хофман се 
оженил со Адел Ла Рош. Нивниот син Емануел е роден 
на 4 мај 1896 година, а по него се родил и Алфред, на 25 
јули 1898 година. На 1 октомври 1896 година, кратко 

по основањето 
на првото 
претставништво 
во странство во 
Гренцах, Макс Карл 
Трауб ја напушта 
компанијата. 
Бизнисот бил 
докапитализиран 
во 1898 година, а се 
појавил и успешниот 
производ  Sirolin.                                       
Дури со почетокот 
на Првата светска 
војна, компанијата 
повторно се соочила 
со позначајни 
потешкотии. Но 

Руската револуција во 1917 г. нанела многу потежок 
удар. Со загубата на рускиот пазар, компанијата 
имала итна потреба од капитал. Сепак, на крајот, 
со помош на Basler Handelsbank (предводена од 
зетот на Хофман, Рудолф Алберт Кохлин-Хофман), 
компанијата била реструктурирана, формирајќи 
компанија со ограничена одговорност во 1919 
година. Основачот имал само мал удел во новата 
компанија Ф.Хофман –Ла Рош & Ко. Лтд.  За жал, овие 
турбулентни настани си го зеле својот данок, па 
здравјето на Хофман драстично се влошило од 1918 
година. Во 1919 година, Хофман и неговата сопруга  
решиле да го растурат бракот. Фриц Хофман подоцна 
се оженил со разведената госпоѓа Елизабет Фон дер Мул, 
родена Стелин.  Фриц Хофман починал во Базел на 18 
април 1920 година на возраст од само 52 години.
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Sirolin брзо прерасна во бестселер, благодарение на исклучителните 
маркетинг таленти на Хофман. Хофман неуморно ја водел 
меѓународната експанзија на Групата: до 1912 година, Рош имала 
претставништва во девет земји на три континенти.

1. Главно седиште на Рош во Place des Vosges во Париз, 1903
2. Рош во Њујорк, 1905
3. Пратка медицински производи пристигнува во Јокохама, 

1920
4. Рош Лондон, канцеларија на управен директор, 1908
5. Реклами за Sirolin, 1899–1915
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Во 1904 година, Рош го воведува и Digalen – лек за срце, а во 1909 
година и Pantopon – против болки, две од најважните медицински 
иновации на своето време. Растот на компанијата стагнирал за време 
на Првата светска војна, а во Франција и Германија Рош е ставена на 
црната листа на компании поради нејзините меѓународни конекции. 
Избивањето на Руската револуција во 1917 година се покажа како уште 
поголем удар, затоа што пазарот на Рош во Русија, беше најголем во 
претходните неколку години за Фриц Хофман-Ла Рош. По Револуцијата, 
Рош дојде речиси до банкрот во 1919 година, кога е трансформирана во 
компанија со ограничена одговорност со финансиска поддршка на 
банката Basler Handels. Наскоро потоа, Хофман починал, во 1920 
година. 5.

1. Digalen Рош против срцеви заболувања, со шише во 
форма на срце, 1904 г.
2. Pantopon Рош, анестетик и против болки, 1909 г.
3. Обврзница, 1919 г.
4. Потврда за основачки удел, 1932 г.
5. Реклами за Digalen и Pantopon, 1900–1935
6. Основање на претставништво во Санкт Петербург, 
1910 г.



 Традициона лно че кор пред вре ме то  96.



10 Традициона лно че кор пред вре ме то

По смртта на Хофман, управувањето со компанијата го презема д-р 
Емил Кристоф Барел Д-р Барел бил ангажиран во компанијата како 
хемичар во 1896 година. Во 1899 г. станал директор на Рош Германија, 
каде што за кратко време покажал исклучителни способности. Како 
шеф на компанија-родител, Барел го воведува процесот на стратешки 
пресврт кој понекогаш наложувал преземање на остри мерки. Во 1920 
година, Рош го лансира на пазарот својот прв синтетички производ, 
лекот за спиење Allonal. Во 1933 г., Рош го презема процесот за 
синтетизирање на витамин Ц на Тадеуш Рахјштајн и започнува со 
негово масовно производство. Витамин Ц го означи почетокот на 
целосната посветеност на компанијата на хемиската синтеза. Додека 
останатите компании стравувајќи од бактериска контаминација на 
производите не успеаја да ја совладаат процедурата за биотехнолошко 
производство на Рајхштајн, Рош успеа да го совлада предизвикот. 
Разликата најверојатно е во недостигот на технолошка парадигма на 
Рош: повеќето компании прераснале или од поранешни фабрики за 
боја засновани на хемиска синтеза или од аптеки, кои потоа биле 
фиксирани или на технологија (како што е синтетичката хемија) или на 
занаетот на аптекарство. Рош, од друга страна, бил значително повеќе 
отворен кон иновативните и неиспробани технологии и можеше уште 
од почетокот да го фокусира својот бизнис на медицинските проблеми.

1. Хемиски павилјон во Швајцарската национална 
експозитура, 1939 г.

2. Лабораторија во Рош Гренцах,
   десно д-р Маркус Гугенхајм
3. Redoxon Рош, синтетички витамин Ц, 1933 г. 
4. Реклами и друго за Redoxon 30-тите години

1.

2.

3.



E 
 
мил Кристоф Барел  дошол на овој свет на 
13 јануари 1874 година, како син на трговец 

со текстил Бенџамин Барел од Гресон – Сен-Жан во 
Пиемонт. Семејството е регистрирано во Шафхаусен 
од 1878 г., но татко му на Барел починал пет години 
подоцна. Кратко  време потоа, неговата мајка Ана 
(моминско Хуги) се омажила со индустријалецот Јозеф 
Треу во Базел. Откако положил матура во 1892 г., Барел 
студирал хемија на швајцарскиот Сојузен институт за 
технологија во Цирих, каде што одбранил и докторат 
во 1895. г. На 1 февруари 1896  г., се вработува во Хофман, 
Трауб & Ко. како хемичар. Во мај се оженил со Ида 
Леуцингер (моминско Студер), жена која била постара 
од него речиси дваесет години. Како шеф на Рош Гренцах, 
Барел покажал неверојатен талент и како научник и 
како бизнисмен. За време на Втората светска војна бил 
обвинет за царински измами од лице кое било неодамна 
отпуштено од работа. При тоа, одреден временски 
период е држен против своја волја во Берлин. Барел бил 
назначен за управен директор по смртта на Фриц 
Хофман. 

  Кратко потоа го презема уделот во компанијата 
на Алфред Хофман, станувајќи еден од нејзините 
најважни акционери. На почетокот, се покажало дека 
е неопходно обемно и сеопфатно  реструктуирање 
за да се спаси компанијата. Меѓу другото, Барел бил 
принуден да отпушти половина од работниците. Сепак, 
постепено започнало закрепнувањето на компанијата, 
што му овозмжило да ја ремоделира Рош во согласност 
со својата замисла. Постои само мало сомневање дека 
Барел всушност „измислил“ голем дел од модерната 
фармацевтска индустрија каква што ја знаеме денес 

и дека ако ништо 
друго, ставил 
посебен белег на неа. 
Смртта на неговата 
жена космополит, 
страствен патник 
и љубител на 
уметноста во 1927 
г. бил страшен удар 
за него. Една година 
подоцна, Барел се 
оженил со Колет Зах, 
25 години помлада од 
него. Во 1938 е избран 
за Претседавач на 
Бордот на директори 
на Ф.Хофман-Ла Рош 
& Ко. Лтд. Поучен 

од искуството од Првата светска војна, Барел и 
неговата жена се преселиле во Њу Џерси во 1940 година, 
менаџирајќи ја Групата од САД се до неговото враќање 
по завршувањето на Втората светска војна. И ако 
Барел од пред војната бил познат по својата строгост, 
како што покажуваат и бројните анегдоти, тој беше 
силно погоден од Втората светска војна. Како што 
се појавуваше меката страна на неговиот карактер, 
неговото здравје се влошуваше. Преживеа удар, но 
и загуба на меморијата. Почина на 18 март 1953 г., 
признаен во светот поради неговите медицински и 
научни постигнувања во текот на животот, добивајќи 
неколку почесни докторати. 



T 
 
адеуш Рајхштајн е роден на 20 јули 1897 
г. во Влоцлавек, Полска. Се преселил во 

Швајцарија кога имал осум години и студирал 
хемија на швајцарскиот Сојузен институт за 
технологија во Цирих. Во 1938 г. станал директор на 
Фармацевтскиот институт при Универзитетот во 
Базел, а во 1946  година го презема и раководството 

со отсекот 
за органска 
хемија. Добил 
Нобелова награда 
за медицина во 
1950 година за 
неговата работа 
на хормоните 
на адреналниот 
кортекс, 
алдостерон 
и кортизон. 
Рајхштајн починал 
на 1 август 1996 
година во Базел.

М 
 
аркус Гугенхајм е роден на 24 февруари 
1885 г.,Ендинген, Швајцарија. Учел хемија 

на Универзитетот во Базел од 1903 г., дипломирајќи во 
1908 г. Од 1907 до 1910 г., работи на универзитетите 
во Берлин пред да биде вработен во Рош како хемичар-
истражувач во 1909 г. Наскоро станува шеф на 
Одделот за истражување на Рош, при што особено 
се интересирал за хормоните, аминокиселините, 
стероидите и витамините.Уште во 1913 г. го 
синтетизира 
диоксифенил-аланин 
(DOPA), кој 50 
години подоцна ќе 
доведе до откривање 
на еден од првите 
ефективни лекови  
против Паркинсо-
новата болест. Иако 
Гугенхајм бил речиси 
сосема слеп  поради 
една несреќа во 
лабораторија во мај 
1916 г., тој и натаму 
работел како шеф на 
Одделот за истражување сè до неговото пензионирање 
во 1950 година. Маркус Гугенхајм починал во Базел во 
1970 година.
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Во 1934 г., д-р Емил Ц. Барел нарачал приватна куќа во Базел од 
водечкиот швајцарски архитект проф. Ото Р. Салвизберг. Кратко потоа, 
Салвизберг бил ангажиран и да направи нацрт за деловните и 
производствените објекти на Рош, некои од нив декорирани со важни 
уметнички дела. На овој начин, Барел воспоставил традиција на 
заштита на уметноста и архитектурата којашто Рош ја почитува и 
денес. По смртта на Салвизберг во 1940 година, неговиот 
архитектонски израз го продолжува неговиот студент Роланд Рон. Тој 
продолжил во иста насока, дури и по смртта на Барел, најмногу 
поради интересот за неговата работа што го имала Маја Захер, 
најголемиот акционер на Рош во тоа време.

1. Фоаје во Рош Базел (1971) од Роналд Рон,
   Скулптура од Кортен челик од Едуардо Чилида 
2. Мурал на Валтер Триер, Велвин, ВБ, дел од слика 
3. Поглед надвор од Управната зграда 21, 1936 г.
4. Канцеларија на E.Ц. Барел, дизајнирана од 
    проф. О.Р. Салвизберг
5. Рош Велвин Гарден Сити (ВБ), Салвизберг, 1938 
6. Зграда за слободни активности за персоналот (1971) 
    од Роналд Рон, скулптура на фасада од Одон Кох
7. Мурал на Никлаус Стеклин, Базел, дел од слика

2.

3.

4.

5.

6.1.



М 
 
аја Захер е родена на 7 февруари 
1896 г. во Базел. Татко и бил добро 

познатиот архитект Фриц Стелин , кој дизајнирал 
повеќе значајни објекти во Базел. И таа сакала да 
стане архитект, но бидејќи таа професија не била 
вообичаена за жените од тоа време, наместо тоа, таа 
во Париз започнала практична работа на правење 
скулптури заедно со Емил Антоан Боурдел. Во 1921 
г. се омажила за Емануел Хофман, постариот син 
на Фриц Хофман-Ла Рош. Во 1925 г., Емануел станал 
директор на Рош Брисел и младото семејство (со два 

сина и една ќерка) се 
преселило во Белгија. 
Овде брачниот 
пар започнал да 
составува обемна 
колекција модерни 
уметнички дела. Во 
1932 г., две години 
откако семејството 
се вратило во Базел,  
Емануел Хофман го 
загубил животот 
во една трагична 
сообраќајна несреќа. 
Во 1933 г., Маја ја 

основала Фондацијата Емануел Хофман за поддршка 
на прогресивната уметност во спомен на нејзиниот 
починат сопруг. Таа се омажила со младиот диригент 
од Базел Паул Захер во 1934. г. Во 1936 г., изградила куќа 
што самата ја дизајнирала за своето семејство во 
Базел. Во децениите што следеле, оваа куќа станала 
централна точка на културниот живот во Европа, во 
кој голем удел имало и раководството на Рош. Токму 
Маја била таа која по смртта на Барел, се осигурала 
Рош да продолжи во истата насока. Систематскиот 
развој на уметничката колекција на Рош во Базел се 
должи на нејзината иницијатива. Во 1980 година беше 
пуштен во употреба Музејот на современа уметност 
на Базел, проект кој го иницирала Маја Захер, бил 
финансиран од неа, а учествувала и во неговата 
изградба. Маја Захер починала на 8 август 1989 година 
во Базел.



O 
 
то Рудолф Салвизберг првпат го здогледал 
светлото на денот на 19 октомври 1882 г. во 

Кениц, Швајцарија. Во 1901 се запишал на швајцарскиот 
Институт за технологија – Техникум, здобивајќи се 
со диплома во 1904 година. Во 1908 дошол во Берлин, 
каде што на почетокот работел како архитект. Се 
оженил со Еми Ролоф од Берлин во 1912 година и отворил 
сопствено студио во 1914 година. Наскоро станал еден 
од најпознатите архитекти во Вајмарската Република. 
Неговата слава била потврдена откако во 1927 година 

бил назначен во 
моќниот Берлински 
Совет на Тројца, 
одговорен за финално 
одобрување на 
изградба на поголеми 
проекти. Неговата 
исклучителна 
осетливост за 
политички промени 
кратко потоа го 
враќа во Швајцарија. 
Станува професор 
на швајцарскиот 
Институт за 
технологија во 
Цирих во 1930 г. 
Оттогаш започнува 

неговата кариера која е импресивна не само по 
нејзиниот квантитет, туку и по извонредното 
внимание посветено на деталите во неговите градби, 
фунционалноста и технологијата, кои станаа негов 
белег. Откако успешно го изградил приватниот дом 
на Барел, тој стана и беше архитект на Рош сè до 
неговата смрт на 23 декември 1940 година.

П 
 
о  смртта на Салзвиберг, улогата на 
архитект на Рош ја доби неговиот 

асистент, д-р Роналд Рон. Рон е роден во 1905 година 
во Стеркрад, Германија. Студирал архитектура на 
швајцарскиот Институт за технологија во Цирих. 
На почетокот, неговиот стил е под силно влијание 
на неговиот ментор Салвизберг и тоа до толку што 
неговите први дизајни одвај се разликуваат од оние 
на неговиот ментор. Рон не само што го наследил 
студиото на Салвизберг, туку истата година се 
оженил со Еми 
Салвизберг-Ролоф. 
Подоцна, Рон 
изградил повеќе 
згради за Рош и 
други клиенти, 
успешно спојувајќи 
ги начелата за 
градба на Салвизберг 
со новиот современ 
вокабулар на 
материјали и 
форми, за да 
создаде сопствен, 
неверојатно вешт 
стил. Роланд Рон 
починал кратко 
откако ги завршил 
најважните згради за Рош во 1971 година.
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До 1938 г., Рош имала претставништва во 35 земји на сите пет 
континенти и вработувала околу 1800 луѓе. Ова е годината кога Барел 
станал претседавач на Бордот. Кратко време пред Втората светска 
војна, Барел се преселил во Натли, Њу Џерси. Во тоа време, поради 
безбедносни причини, одлучено е Рош да го префрли своето седиште 
во Лозана, град кој е подалеку од меѓународните граници во споредба 
со Базел. 
При крајот на 30-тите години, компанијата била поделена на две 
корпоративни групи. Сите територии во континентална Европа биле 
сервисирани од Ф.Хофман-Ла Рош & Ко. Лтд. во Базел, додека Велика 
Британија и сите други територии и припаднале на SAPAC Inc., со 
седиште во Монтевидео, Уругвај. 
Сепак, и двете компании и натаму останале тесно поврзани преку 
акциите. И цела Европа да паднеше пред Третиот Рајх, SAPAC ќе 
можеше независно да функционира и натаму.

1. Главни објекти, околу 1935
2. Пакување Pantopon во Рош Токио, 1935
3. Производство на Кинин за Рош во Јава, околу 1925
4. Канцеларија во Рош Монтевидео, 1941
5. Зграда 1, Рош Натли, 1929
6. Аптека во Шангај, околу 1920

1.

2.

3.

4.

5.



A 
 
лис Келер е родена во Базел на 18 април 1896 
година. Во 1914 година запишала студии 

по макроекономика на Универзитетот во Базел, 
завршувајќи ги студиите на почетокот на  
20 - тите години. Подоцна се стекнува и со докторат 
со дисертација на монополот на алкохолот. Алис 
Келер се вработила во Рош во 1925 година, а заминала 
за Токио за да стане директор на Рош Јапонија во 1926 
година. Таа била првата жена во Рош што станала 
извршен директор во Рош во 1929 година . Во 1939 
г., кратко пред почетокот на Втората светска 
војна, Алис Келер се вратила во Базел, каде што се 
пензионирала во 1952 година. Починала во Базел во 1992 
година. 



6.
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Кратко пред отпочнувањето на Втората светска војна, Рош им 
помогнал на бројни научници Евреи од Европа, повеќето од нив да 
избегаат во Соединетите Американски Држави. Многу од нив биле 
вработени во Рош Натли, каде што помагале во изградбата на 
истражувачкиот центар. Втората светска војна беше необичен тест на 
издржливост и сила за меѓународните корпорации, каква што е Рош. 
Иако побарувачката која брзо растеше, особено за витамини, 
обезбеди и значителен пораст во продажбата, воените даноци во 
повеќето земји и потешкотиите во изведување на меѓународен 
товарен транспорт и финансиски трансакции, и оставија на 
компанијата малку опции за да профитира и да се развива. Неколку 
подружници се обидоа да ја напуштат Групата. Во 1940 година, на 
пример, подружниците во Третиот Рајх се обидоа да се одвојат од 
компанијата-родител и да станат независни. Ваквите тенденции беа 
прекинати во 1941 година со итната интервенција на д-р Валдемар 
Хелмик, шеф на Рош Гренцах (Баден).

1. Дизајн на нова зграда за Рош Берлин 
   (О.Р. Салвизберг, архитект), 1935 г.
2. Рош Натли, зграда за истражувања 
   (Роналд Рон, архитект), 1948 г.
3. Лабораторија во Рош Натли
   (д-р Лео Стернбах и д-р Макс Хофер, 1941г.
4. Впечатоци од Рош Велвин, (ВБ)
   работен тим, 1942–1945

2.

3.

4.

1.



В 
 
алдемар Хелмих првпат го здогледал 
светлото на денот во Бреслав на 21 август 

1880 година. Откако завршил со училиште во 
Опелн, се запишал на инженерство на Техничкиот 
универзитет во Бреслав и на Техничкиот 
универзитет во Берлин. Од 1907 до 1910 година, 
работел на различни општински и индустриски 
места. Во 1910 г., се вработил во раководниот одбор 

на Здружението на 
германски инженери, 
каде што напредувал 
сè до позицијата 
заменик-директор 
во 1915 и директор 
на Здружението 
во 1919 г. Од 1917 
г., Хелмих работел 
и како директор 
на Здружението 
за стандарди 
на германската 
индустрија. Во 1921 г. 
е назначен за управен 

директор на Германскиот комитет за стандарди, 
станувајќи негов управник во 1933 г. Добива 
почесен докторат  од Техничкиот универзитет во 
Брауншвајг во 1923 г. како признание за неговиот 
придонес во создавањето на германските индустриски 
стандарди. По несогласувањата со новите господари 
на Третиот Рајх, ангажиран е од Рош во 1934 г. како 
раководител во Гренцах. Валдемар Хелмих починал 
на 1 октомври 1949 г. во Гренцах. Споменот на него се 
чува во Кругот на Валдемар Хелмих во германскиот 
Институт за стандардизација. 



 Традициона лно че кор пред вре ме то  174.



18 Традициона лно че кор пред вре ме то

На другата страна од Атлантикот, Елмер Бобст, директор на Рош САД, 
исто така планирал да го раздели бизнисот во САД од Групата. Бобст 
постигнал неверојатен успех во претходните години; под негово 
раководство, бизнисот во САД започнал да покажува профит. 
Плановите за поделба биле блокирани со личните напори на 
директорот за финансии, Алфред Ј. Фухс, кој се борел не само против 
Бобст, туку и со Бордот на директори на Рош. Во 1945, кратко време по 
завршувањето на војната, беше откриена нова примена за деривати 
на витаминот Б во областа на нега на косата. Рош формираше нова 
подружница, Пантен АГ (Pantene AG) чија цел беше развивање на оваа 
нова линија во бизнисот. Во 1946 година, Барел се враќа во Базел, со 
што се става крај на вонредната ситуација во Рош за време на војната. 
Истата година успешно се пушта во употреба првиот сулфонамид на 
Рош, Gantrisin по што следи и Rimifon, првиот ефективен лек против 
туберкулоза во 1952 година.

3.

4.

1. Rimifon против туберкулоза, 1952 г.
2. Насловна страница на брошура за Gantrisin. 
    Дизајнот е направен со типографија
    Јан Чиколд, вработен во Рош, 1955–1968
3. Статија од весник за ефективноста на Rimifon, 1952
4. Gantrisin против заразни болести, 1949
5. Оригинален печат на Пантен, дизајниран од 
    Херберт Леупин

1. 2.



А 
 лфред Жан Фухс е роден во Базел на 17 
ноември 1884 година. По завршување на 
училиштето, требало да студира на 

швајцарскиот Сојузен институт за технологија во 
Цирих. Наместо тоа, решил кариерата да ја гради во 
бизнисот. Според семејната традиција, започнал да 
оди на пракса во банка во Базел потоа работел пет 
години во Лондон и една година во приватна банка во 
Њујорк. Во 1910 г., оди во француска банка во Милуз , 
од каде што е повикан да работи во Handels- bank во 
Берн во 1914 г. Во 1916 г., Алфред Фухс се оженил со Ерна 
Хефли .

   Свртувајќи и 
грб на неговата 
светла кариера 
во банкарството, 
станал директор 
за финансии 
во фирмата за 
електротехника 
на таткото на 
неговата сопруга. Не 
се согласувал многу 
со  таткото на 
неговата сопруга , па 
затоа во 1927 година, 
Фухс се вработил  

во Ф.Хофман-Ла Рош&Ко. Лтд. Тука на почетокот 
бил  одговорен за картелските прашања, со посебен 
акцент да ги брани интересите на фирмата во 
картелот за кинин. Кога шефот на финансии на Рош 
ненадејно починал, Фухс ја презема таа позиција, 
наскоро станувајќи близок соработник со Емил Ц. 
Барел. За време на Втората светска војна, токму 
Фухс со своите силно аргументирани убедувања успеал 
да ја задржи Групата Рош да не се распадне. Негови се 
заслугите за преживувањето на Групата во Втората 
светска војна како еден ентитет. По неколку 
стресни години за време на војната, тој побарал рано 
пензионирање на 31 јули 1948 година. Најголем дел од 
пензионирањето го поминал во Вицнау. Починал по 
долго боледување на 1 декември 1968 година.
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По речиси 60 години на врвни позиции во Групата, д-р Барел почина 
во 1953 година. Неговиот  наследник како претседавач беше д-р 
Алберт Кафлиш, финансиски експерт. Кафлиш продолжи со 
интернационализацијата на Групата. Тој им даде голема независност 
на менаџерите на подружниците, со што Рош за првпат доби карактер 
на модерна корпорациска група. Во 1957 г., Рош САД започна со 
истражувања на мириси и ароми отворајќи нов отсек наменет токму 
за оваа цел. Во 1960 година беше пуштен на пазарот Librium – првиот 
бензодиазепински седатив, развиен од д-р Лео Стернбах. Во 1962 
година, Рош го воведе на пазарот првиот хемотераписки лек за 
третман на карцином, Fluoro-Uracil. За време на овој период на 
исклучителен пораст за релативно младата фармацевтска индустрија, 
воведувањето на Valium на Рош во 1963 година претставуваше 
пресвртница, а неговото влијание во медицината се чувствува и 
денес. Покрај заразните болести, истражувачкиот оддел на Рош 
работеше и на пронаоѓање лекови за менталните заболувања и 
иницираше амбициозна програма за истражување на централниот 
нервен систем.  

1. Fluoro-Uracil, првиот антиканцер лек на Рош, 1962
2. Структурна формула на Librium и Valium Рош
3. Реклами за Librium, 60-тите години
4. Valium 2 мг, помош при спиење и седатив

1.

2.

3.



A 
 
лберт Кафлиш е роден на 2 октомври 
1898 година во Неапол. Откако завршил 

основно училиште во Италија, своето образование 
го продолжил во Швајцарија, студирајќи право на 
универзитетите во Цирих, Женева и Берн. Во 1923 
година брани докторат на Универзитетот во Берн 
со дисертација од областа на мирот. Во ова време 
работел како адвокат кај  Матре Адриан Лахенал  
во Женева. Понатаму, работел како правник за 
приватната банка Hentsch & Cie. Во 1935 година, 
Кафлиш станал генерален секретар на швајцарското 
Здружение на банкари во Базел. Покрај ова место, во 
1939 година, го презел раководството на француско–
швајцарското Финансиско друштво. Ги предводел 
двете институции со одлични дипломатски 

способности во 
текот на Втората 
светска војна. 
Во 1946 година, 
Алберт Кафлиш 
влегол во Бордот на 
директори на Рош и 
натаму останувајќи 
член на Бордот 
на швајцарското 
Здружение на 
банкари. Избран 
е за заменик-
претседавач на Рош 
во 1947 година на 

годишниот генерален состанок, станувајќи извршен 
директор во 1951 г. По речиси седум години, го презема 
официјално раководството на Рош по смртта 
на д-р Е.Ц. Барел во 1953 година, период кој барал 
исклучително чувствително постапување и големи 
тактички вештини. Во 1949 г., се оженил со Жан Алис 
Мери де Век , вдовицата контеса од Цирих, која го 
придружувала на службените патувања во странство 
и го поддржувала во активностите на застапување 
на Рош. Една година по нејзината смрт во 1961 г., 
Алберт Кафлиш се оженил со  Мари де Леон , моминско 
презиме Салтие . Во 1964 година, дијагностицирана 
му е неизлечлива болест. Починал на 14 јануари 1965 
година.



Л 
 
ео Хенрик Стернбах е роден во Опатија, 
Хрватска на 7 мај 1908 година. На 

почетокот студирал фармација, а потоа хемија 
на Јагелонскиот  универзитет во Краков. Својата 
дисертацја по хемија ја поднел во 1931 г. и истата 
година го одбранува докторатот. Во 1937 г. се сели 
во Швајцарија, каде што му станал асистент на 
Лавослав Ружика  на 
Сојузниот институт 
за технологија 
во Цирих. Рош го 
вработува Стернбах 
во 1940 година. Како и 
повеќето хемичари - 
Евреи кои работеле во 
Рош, бил пренесен во 
САД за да учествува 
во развивањето на 
новиот центар за 
истражување во 
Натли, Њу Џерси. 
Кратко пред да 
емигрира, во 1941  година, Стернбах се оженил 
со Херта Креузер . Како хемичар- истражувач во 
Натли, Стернбах и натаму можел да работи на 
бензодиазепините. Сосема случајно,  еден млад 
фармaколог , Ловел Рендал  применил нов метод 
за тестирање на синтетизираните молекули, 
хлордиазепоксид. Смирувачкиот ефект на Librium 
беше откриен токму благодарение на тоа тестирање. 
Рош го промовирал Librium  во 1960 година, по што е 
пуштен во промет и Valium во 1963 година. Стернбах 
бил љубопитен и неуморен истражувач и на негово име 
се припишуваат преку 240 патентирани производи на 
Рош. Иако се пензионирал во 1973 година, ја задржал 
својата канцеларија во Рош Натли, каде што често 
доаѓал, дури и во поодмината старост. Признание 
му било оддадено во Куќата на славата на Рош, а 
подоцна, во 2005 година е ставен и во Куќата на 
славата на Национални иноватори. Кратко време 
потоа, на 28 септември 2005 година, Лео Стернбак 
починал, опколен со неговите блиски во Чапел Хил, 
северна Калифорнија.
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Истата година, Рош го откупи производителот на мириси и ароми 
Givaudan, а следната година и производителот на луксузни парфеми 
Roure Bertrand Dupont. На овој начин, беше збогатена и подобрена 
работата на аромите и мирисите на Рош. Во 1965 година, д-р Калфиш 
починува како резултат на долга хронична болест. Подолго време 
претходно, тој барал наследник. Д-р Адолф Валтер Јан бил заменик-
претседавач на Рош од 1957 година, со голема одговорност во работата; 
тој го наследил Калфиш како претседавач на Бордот. Уште тогаш, Јан 
бил свесен за проблемот од сè поголемите трошоци за здравствена 
нега. Брзиот технолошки развој во периодот по војната, го доведе до 
убедување дека медицината наскоро ќе излезе од строгите граници и 
дека ќе се прошири во области кои нема да вклучуваат само лекување 
на болести со хемиски синтетизирани супстанци. Всушност, болестите 
на цивилизацијата наскоро станаа итни медицински проблеми. Ова 
мислење го поддржуваше и управниот директор на Рош САД, 
Вирџиниус Д. Матиа. Како дел од активностите за подготовка на Рош за 
ваквиот нов развој на ситуацијата, Јан отвора нова широко разновидна 
програма. Во 1966 година, Рош ја презема единицата за електронско 
истражување на Радио Корпорацијата на Америка. Формиран е 
Институтот за молекуларна биологија на Рош, независна истражувачка 
лабораторија во Натли во 1967 година. Во 1968 г., Рош ја откупува 
единицата за дијагностика од Chemische Fabrik Schweizerhalle и го 
основа и Институтот за имунологија во Базел. Во 1969 година, основана 
е Tegimenta AG во Роткројц, Швајцарија за производство на уреди.

1. Институт за Имунологија на Базел, 1972
2. Tegimenta AG, Роткројц, 70-тите години
3. Enterotube, повеќекратен тест за идентификување 
    на бактериски инфекции, 1972
4. Pregnex тест за бременост, 1972
5. Првиот уред за дијагностицирање со ултразвук 
   и зачувување на слика, Axicon Roche, 1970/1975
6. Првиот автоматизиран дијагнистички уред на Рош, 
   Cobas Bio, 1978
7. Ставање на темелите на Институтот за молекуларна
   биологија на Рош во Натли, САД; JЏон Бурнс, В.Д. Матиа и 

Сидни Уденфрид

1.

2.

3.

5.

4.

6.



A 
 
долф Валтер Јан првпат го здогледал 
светлото на денот на 22 септември 1911 

година во Алтдорф, Кантонот Ури. Студирал право 
во Берн, Париз и Лондон. Од 1937 до 1945 година, Јан 
работел во администрацијата на швајцарското 
Здружение на банкари пред да се вработи во                
Union Bank  на Швајцарија, каде што бил назначен 
за генерален директор во 1949 година. Во 1957 г., 
Јан е избран за член на Бордот на директори на Ф. 
Хофман-Ла Рош & Ко. Лтд. и именуван за заменик-
претседавач и извршен директор. По смртта на 
д-р Алберт Калфиш, тој го презема целокупното 
раководство со Рош Групата како претседавач, 
позиција што ја задржал сè до своето пензионирање 
во 1978 година. Во знак на почит за неговите заслуги 
во биомедицинското истражување, Универзитетот 
во Базел му доделил титула Dr .med. honoris causa во 
1972 година.

   Адолф Валтер Јан починал во Цирих на 24 ноември 
1983 година.
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И додека новопреземените или основани компании го обликуваа 
јадрото на идниот Дијагностички оддел на Рош, два независни 
истражувачки институти ја имаа таа среќа да имаат клучна улога во 
биотехнолошките активности на Групата. Во Институтот за 
молекуларна биологија на Рош, Сидни Пестка успеал да го изолира 
интерферонот, што подоцна ќе доведе и до првиот медицински 
производ против канцер произведен со биотехнолошки процес, 
Roferon-А во 1986 година. Во 70-тите години, Жорж Келер од 
Институтот за имунологија развил процес за производство на 
моноклонални  антитела, што денес претставува една од клучните 
области на работа на Рош. Она што Келер го работеше беше признаено 
со добивањето на Нобеловата награда во 1984. Во истражувањата со 
сулфонамид имаше задоцнет успех, кога на пазарот беше претставен 
антибиотикот Bactrim во 1969 година. Во 1970 г., во лабораториите на 
Рош е откриен ефектот на извртено нематичко поле, што 
претставуваше основа за производство на екраните со течен кристал 
(LCD). Пуштањето во промет на Madopar во 1973 година беше првиот 
позначаен успех во лекувањето на Паркинсоновата болест. Во 1974 
година на пазарот се пушти и навистина успешниот благ седатив 
Lexotanil.

1. Институт за молекуларна биологија на Рош во Натли,
САД, 1971
2. Изложба посветена на RIMB, 1971
3. Првите екрани со течен кристал 
4. Рекламен цртеж од Кристоф Глор за Bactrim
5. Roferon –А против канцер, 1986
6. Madopar против Паркинсонова болест, 1973
7. Реклами за Lexotanil, 1974
8. Кристали интерферон од човечки леукоцити, 1969

2.

3.

4.

5. 6.

7.1.



E 
 
рика Бони  е родена на 13 јануари 1922 година 
во Стеин на Рајна. Во 1941 г. започнала со 

студии по биологија на швајцарскиот Институт за 
технологија во Цирих, кои ги завршила во 1947 година. 
Во 1949 г., Бони  ја одбранила својата докторска 
дисертација за горчливиот трулеж кај црешите. 
Во 1951 година, се вработува во Рош Базел каде што 

микробиолошките 
истражувања биле 
во полна експанзија. 
Со уште неколку 
други проекти, 
Ерика Бони имала 
клучна улога 
во развојот на 
хемотерапевтскиот 
агенс Bactrim 
и широко 
распространетиот 
антибиотик 
Rocephin. Се 
пензионирала во 1984 
година, но останала 
активна како автор 

на книги за деца и адолесценти. Починала во родното 
место на 3 февруари 1999 година.

Ж 
 
орж Жан Франц Келер e роден на 17 
април 1946 година во Минхен. Во 

1965 година започнал со студии по биологија на 
Универзитетот во  Фрајбург  во  Брајсгау. Потоа се 
вработил во Институтот за имунологија во Базел, а 
својот докторат го одбранил на Универзитетот во 
Фрајбург во 1974 година. Од 1974 до 1976 година, Kелер 
работел со Цезар Милстеин  во лабораторијата 

на Советот 
за медицинско 
истражување во 
Кембриџ, Велика 
Британија. Успеале 
да формираат 
моноклонални 
антитела 
преку фузија на 
клетки и тоа на 
Б-лимфоцити со  
клетки од миелом. 
Во 1976 година, 
Келер се вратил 
на Институтот 
за имунологија, 

каде што останал до 1984 г. Во 1984 г. е назначен за 
директор на Институтот за имунобиологија Макс 
Планк. Истата година ја добива Нобеловата награда 
за физиологија на медицина заедно со Цезар Милстеин 
и Нилс Кај Јерне .

   Починал млад на возраст од 48 години на 1 март 
1985 година, како последица на инфекција на белите 
дробови во Фрајбург во Брајсгау .



Н 
 
илс Кај Јерне првпат го видел светлото 
на денот во Лондон на 23 декември 1911 

година. За време на Првата светска војна, неговото 
семејство се преселило во Холандија, каде што Јерне 
започнал со студии по физика на Универзитетот 
во Леиден. По две години, тој се префрлил на 
Универзитетот во Копенхаген, каде што продолжил 
со студии по медицина, одбранувајќи докторат во 
1951 година. Од 1943 до 1956 година, Јерне работел во 
отсекот за истражување на Данскиот национален  
институт за проучување на серуми каде што развил 
една револуционерна теорија за формирањето на 
антителата. Во 1956 година ги прифатил новите  
предизвици како шеф на Одделот за биолошки 
стандарди и имунологија на СЗО во Женева. Во 1962 
е назначен за шеф на катедрата за микробиологија 
на Униерзитетот 
во Питсбург , 
позиција што ја 
задржал се до 1966 
година. Таа година 
почнал да работи  
на Универзитетот 
во Франкфурт, 
каде што станал 
професор по 
експериментална 
терапија. Кога 
Рош му понудиле 
можност да го 
предводи развојот 
на новиот 
Институт за имунологија во 1969 година, се преселил 
во Базел, од каде што го предводел овој Институт се 
до неговото пензионирање во 1980 година. Починал 
на 7 октомври 1994 година. Меѓу наградите кои 
ги добил за време на својата кариера, најважна е 
Нобелова награда за физиологија или медицина во 1984 
година, која ја добил заедно со  Жорж  Келер  и Цезар 
Милстеин. Јерне  воедно бил и член на Кралското 
друштво(1980), член на Академијата на науки (1981), 
Американското здружение за уметност и наука (1967) 
и Кралската данска академија за науки и соработник 
на Националната академија на науките (1975).
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Од средината на 70-тите години, компанијата се најде во дефанзивна 
позиција, главно поради ослабувачката економија и неизбежното 
истекување  на патентите на неколку бензодиазепини, и тоа Librium  и  
Valium. И така тешката бизнис-средина, уште повеќе се влоши во 1993 
година, кога се појави скандал во врска со договарање  на цените на 
витамините. Вработен во Рош, Стенли Адамс обелоденил доверливи 
договори  пред ЕК, предизвикувајќи скандал што доведе до правна 
постапка од страна на Комисијата на Европската заедница во 1974 
година. Понатаму, во 1976 година се случил инцидент во Icmesa, 
подружница на Givaudan во Севезо, Северна Италија, кој подоцна имал 
силни реперкусии за Рош. При експлозија на реактор се ослободил 
облак од  диоксин чиешто влијание врз луѓето на почетокот не било 
утврдено. Одговорот на Рош против обвинувањата кои наскоро се 
појавиле бил невешт. Како резултат на тоа, овој инцидент стана еден од 
првите поголеми еколошки скандали за кој печатот интензивно 
известувал. Компанијата работела на отстранување на последиците од 
инцидентот долго време потоа. Во 1983 година беше утврдено дека 
бурињата со материјал од реакторот кои биле вклучени во инцидентот 
не биле отстранети, како што било договорено со изведувачот, туку 
биле привремено складирани  на непозната локација. Во 1985 година, 
Рош конечно успеал да ги пронајде бурињата и да ги запали во 
посебниот инсинератор за токсичен отпад во Ciba-Geigy во Базел.
Во 1978 година, д-р Јан поднел оставка од Бордот, предавајќи му го 
своето место на Фриц Гербер. Истата година започнува соработката 
меѓу Рош и новоформираната биотек компанија Genentech Inc., која 
заедно со Рош работела на производството на интерферон. За да ја 
подобри тешката ситуација на пазарот,  Фриц Гербер иницираше 
програма за консолидација низ целата компанија. Во следните неколку 
години, беа распродадени повеќе единици, меѓу кои и Pantene AG.

1. 2.

3.

4.

1. Фриц Гербер, претседавач со Бордот на директори, 
1978–2001
2. Поглед од небо на Genentech Inc., Сан Францискo
3. 41 буре со остатоци од диоксин од инцидентот во 
Севезо, 1983
4. Деконтаминација на делови од инцидентот во 
Icmesa, 1983
5. Прослава по прогласувањето на добитниците на 
Нобеловата награда доделена на  Нилс К. Јерне, Жорж 
Келер и Цезар Милстеин 1984; од лево кон десно: Ж. 
Келер, Н. Јернер, Л. Полинг
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Првиот автоматизиран уред за лабораториска дијагностика развиен од 
Рош, Cobas Bio, бил пуштен на пазарот во 1979 година. Во 1982 г. 
пуштена е цела серија на значајни производи: анестетикот Dormicum, 
антибиотикот Rocephin, лекот за акни Roaccutane и првиот ефективен 
лек против псоријаза Tigason. Новите производи донесоа значително 
подобрување на бизнис-перспективите на Рош. Истатата година, Рош 
Дијагностика го пушти на пазарот и првиот производ базиран на 
моноклонални антитела, канцер-тестот CEA. Уште во 1988 година, Рош 
влегува во заеднички потфат во Москва, враќајќи се на пазарот зад 
Железната завеса кој порано беше многу значаен. Во 1989 година, 
застарената  двојна структура на Групата конечно беше елиминирана 
со спојување на бизнисите на Ф. Хофман-Ла Рош & Ко. Лтд. и SAPAC Inc. 
во новооснованиот Рош Холдинг Лтд. (Roche Holding Ltd.).

1.

2.

3.

4. 5.

1. Развојниот тим на Rocephin, 1981
2. Dormicum, анестетик и помош за спиење, 1982
3. CEA-EIA тест од Рош Дијагностика, 1982
4. Реклама за Rocephin, 80-тите години
5. Реклама за  Roaccutane, 80-тите години 
6. Молекуларна структура на Rocephin, цефалоспорински 

антибиотик со широка примена 
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За уште повеќе да ги зацврсти биотек активностите, Рош презел 60% 
од Genentech Inc. во 1990 година, по што следеше преземање на 
правата за технологијата на полимераза верижна реакција (PCR), уште 
една значајна инвестиција во иднината на компанијата. Ова доведе до 
основање на Молекуларни системи Рош во 1992 година, кои за првпат 
на пазарот ги донесоа Amplicor тест-китовите во 1993 година. Во 1994 г., 
Рош ја презеде целата American Syntex Group, голема компанија која 
имала добро развиен оддел за истражување во Пало Алто, кој сега 
стана дел од Рош со ново име – Roche Bioscience. Во 1995 г., Рош го 
донесува на пазарот и имуносупресорот CellCept и првиот инхибитор 
протеаза за борба против СИДА-та, развиени токму во Пало Алто. Во 
1997 година, Рош го става на пазарот и антиканцер лекот Mabthera, прв 
лек од серијата на моноклонални антитела.

1. Syntex кампус, Пало Алто, САД, 1994
2. Поглед од високо на Рош Молекуларни Системи Инк.,
   Плезантон, САД
3. Cobas Amplicor, 1995
4. Invirase против СИДА, 1996
5. CellCept против отфрлање на трансплант, 1994
6. Mabthera против канцер, 1997
7. 100-годишниот јубилеј на Рош беше повод за дарување на
    музејот на Жан Тингли во Базел (архитект Марио Бота)
8. Жан Тингли (1925–1991) во неговото студио, 1980-тите
    години

1. 2.

3.

4.

5. 6.

7.
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1. 2.

5.

Со преземањето на Corange Group во 1998 година, вклучувајќи и 
компании како Boehringer Mannheim, Рош стана лидер на глобалниот 
пазар во дијагностиката, а за првпат се вклучи и во работата во 
областа на дијабетесот. Во 1999 г., Рош го пушти во промет и Tamiflu 
против инфлуенца, Xenical за третман на дебелина и Herceptin за 
третман на рак на дојка. Истата година, компанијата беше повторно 
потресена со нови откритија за договарање на цени на пазарот на 
витамини. Покрај Рош, во овој случај беа инволвирани и многу други 
производители на витамини од ЕУ, САД и Јапонија. Рош претрпе 
големи финансиски и друг вид последици, што резултираше со 
воведување на строги правила за конкуренција. 

Како дел од тековната стратегија на Рош да се фокусира на полињата 
со маргина на висок профит, отсекот на Givaudan за мириси и ароми со 
седиште во Верние, во близина на Женева, беше раздвоен во IPO во 
2000 година. Истата година, Институтот за имунологија во Базел, 
предводник во полето на моноклонални антитела е трансформиран 
во Рош Центар за медицинска геномика. Фриц Гербер поднел оставка 
од својата позиција како претседавач на Бордот на Генералниот 
годишен состанок во 2001 година. Д-р Франц Хумер го презеде 
претседавањето со Групата, останувајќи на должноста извршен 
директор, позиција што ја држел од 1998 година. Со продажбата на 
Отсекот за Витамини и фини хемикалии на DSM во 2002 година, Рош 
остави зад себе уште една област со мал потенцијал за иновации. Ова 
зацврстување на фокусот на Рош претставуваше дел од долгорочна 
корпорациска стратегија  заснована на убедувањето дека пациентите 
бараат тераписки опции кои се економични и имаат најнизок профил 
на нус-појави. Оваа цел можеше да биде постигната единствено со 
лекувања кои се специфично наменети за секој физиолошки профил 
на пациент, визија за која Рош е добро опремен за да ја реализира, 
благодарение на својата комбинирана експертиза во биофармацијата 
и дијагностиката. Со Herceptin – ефективен против одредена форма на 
рак на дојка и кој беше одобрен единствено во комбинација со 
соодветен дијагностички тест – Рош во 1999 година донесе еден од 
првите комерцијални производи кои имаат потенцијал да го потврдат 
овоj концепт на „персонализирана“ медицина.

6.

1. Herceptin за третман на рак на дојка, 1999
2. Tamiflu против инфлуенца, 1999
    Изработувач на парфеми работи на нов мирис, Givaudan SA
    Д-р Франц Хумер, Претседавач со Бордот на директори од
    2001 г.
5. Поглед од високо  на локацијата Манхајм, Германија, во 2000
6. Поглед од високо на локацијата Пензберг, Германија, на
    крајот на 90-тите
7. Тест-лента, пресврт во дијагностицирањето, донесена за
     првпат на пазарот од Boehringer Mannheim во 1956

3. 4.



7.
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2002 година беше година на значителна експанзија. Семејството 
производи на Рош беше проширено со воведување на комбинацијата 
Pegasys/Copegus за хепатит Ц. За да го зацврсти бизнисот во Јапонија, 
Рош презеде 50.1 % од акциите во фармацевтската компанија Chugai. 
Од своја страна, Рош го донесе својот добро развиен бизнис во 
Јапонија, вклучувајќи го и јапонскиот отсек за истражување во новата 
комбинирана компанија, со што тој стана најголема странска 
фармацевтска компанија во Јапонија. Во 2003 година, Рош најави нова 
културна иницијатива, Рош Фондација иницирана во знак на почит на 
Пол Захер. Нејзината цел е создавање  и премиерни изведби на нови 
музички композиции. Новите композиции се донирале во 
Фондацијата Пол Захер специјализирана за музичко наследство на 
композитори. Со AmpliChip CYP 450, развиен во соработка со Affym-
etrix, Рош го носи на пазарот првиот фармако-геномски биочип во 
2003 година. Екстремно комплексниот лек против HIV – Fuzeon, 
првиот фузиски инхибитор за ХИВ, е одобрен во Соединетите 
Американски Држави. Откупувајќи го Disetronic во Бургдорф, голем 
производител на инсулински пумпи е додаден на одделот за дијабет.
Заради зголемување на активностите во Кина каде што бизнисот 
забележувал постепен пораст уште од 80-тите години, компанијата го 
најави основањето на центар за истражување и развој во Шангај во 
2004 година. Истата година, лекот за канцер Avastin стана последна 
надеж меѓу производите со моноклонални антитела, откако беше 
одобрен за употреба во Швајцарија, ЕУ и САД. 
И конечно, најстарата производствена линија на Рош, лекови достапни 
без рецепти, му е продадена на Bayer AG истата година, што 
претставуваше уште еден показател на решителноста на Рош да 
остане на стратегијата на персонализираната медицина. 
Консолидираната продажба во 2007 година изнесуваше 46 милијарди 
швајцарски франци, генерирани од околу 78.000 вработени.

1. Локација Chugai Utsunomiya, Јапонија
2. Disetronic Medical Systems AG, Бургдорф, Швајцарија 
3. Accu-Chek D-TRONplus, компоненти на инсулин пумпа
4. AmpliChip CYP 450, 2003
5. Fuzeon против СИДА, 2003
6. Pegasys и Copegus против хепатит Ц, 2002
7. Avastin против канцер, 2004
8. Рош Шангај, Кина, околу 2005

1.

5.

6. 7.

2.

3. 4.



П 
 
ол Захер дошол на овој свет на 28 април 
1906 во Базел. Во 1925 година започнува 

да студира музика со  Карл Неф, Жак Хендшин и 
Феликс Веингартнер . Камерниот оркестар на Базел 
е формиран по негова иницијатива во 1926, а бил и 
диригент се до неговото распуштање во 1987 година. 
Хетерогеноста на првиот концерт во 1927 година, 
со изведени дела направени во различни временски 
периоди, па дури и барокот  (Хендл и Бах) , класична 
музика (Мозарт) и современа (Свита за чело и 
оркестар на Рудолф Мозер  oп. 35) остана траен белег 
на легендарната програма на Захер. Во 1931 година 
е избран во Бордот на швајцарското Здружение на 
музичари каде што бил почесен претседавач од 1955 
година.  Тогаш ја сакал повеќе постарата музика.
Во 1933 година ја основал и станал директор на 
Schola Cantоrum Basiliensis, позиција на која што 
останал до 1969 година. Во 1934, Пол Захер се оженил 
со Маја Хофман –Стелин , вдовица на Емануел 
Хофман. Од 1938 до 1997, по нејзина инцијатива, тој 

ги претставувал 
интересите на 
основачкото 
семејство на 
Рош во Бордот 
на директори. 
Во средината на 
30-тите години, 
Захер ја дава 
првата финансиска 
поддршка  за 
композицја на 
Бела Барток , 
прва од долгата 
серија патронажни 

иницијативи за создавање на нови музички дела. Во 
1941 година го основа Collegium Musicum Zurich, кој 
што го предводел како негов уметнички директор. 
Во 1973 година, Захер го предава управувањето 
со неговата обемна колекција на оригинални 
ракописи на новооснованата фондација Пол Захер 
во Базел. Преземањето на музичкото наследство 
од Игор Стравински во 1983 година претставуваше 
пресвртница со која Фондацијата се воспостави 
како еден од најважните центри за истражување во 
современата класична музика во светот. Пол Захер 
починал на 26 мај 1999 година во Базел.
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1. Рош Базел, производствен објект, 1899
2. Лабораторија за анализа, 20-ти години
3. Канцеларија во управна зграда 21, 50-ти

1.

Вработени и консолидирана продажба (милиони франци)

Година  Вработени  Продажба
1896  38 0.6
1914  700  19.1
1926  1’425 34.8
1937  2’013 46.9
1946  3’928  221.0
1956  9’293  494.6
1966  17’595 2’352.6
1971  32’494 4’144.5
1976  38’305 5’115.4
1986  46’513 7’822.4
1989  50’203 9’813.9
1996  48’972 15’966.0
2000  64’758 28’672.0
2006  74’372  42’041.0

1897 Милано (Италија)
 Гренцах (Германија)
1903 Париз (Франција)
1905 Њујорк (САД)
1906 Барселона (Шпанија)
1907 Виена (Австрија)
1908 Лондон (ВБ)
1910 Санкт Петербург (Русија)
1912 Јокохама (Јапонија)
1920 Брисел (Белгија)
 Рига (Латвија)
1922 Букурешт (Романија)
1923 Варшава (Полска)
 Прага (Чехословачка)
1926 Шангај (Кина)
1929 Бомбај (Индија))
 Белград (Југославија)
1930 Буенос Аирес (Аргентина)
 Рио де Жанеиро (Бразил)
1931 Монтреал (Канада)
 Монтевидео (Уругвај)
1939 Стокхолм (Шведска)
1947 Јоханезбург (Јужна Африка)
1948 Мексико Сити (Мексико)
1954 Сиднеј (Австралија)
 Сајгон (Јужен Виетнам)
1955 Хавана (Куба)
1957 Богота (Колумбија)
1958 Истанбул (Турција)
1960 Казабланка (Мароко)
 Лима (Перу)

1961 Хонг Конг
 Каракас  (Венецуела)
1963 Санто Доминго (Дом.Република)
1964 Карачи (Пакистан)
1965 Манагва  (Никарагва)
 Гватемала Сити (Гватемала)
 Манила (Филипини)
 Сирија
1968 Мидрехт (Холандија)
1970 Копенхаген (Данска)
 Техеран (Иран)
1971 Сантијаго де Чиле (Чиле)
 Џакарта (Индонезија)
 Таипеи (Тајван)
 Банког (Тајланд)
1972 Сингапур 
 Куала Лумпур (Малезија)
 Даблин (Ирска)
1973 Лисабон (Португалија)
 Оукланд (Нов Зеланд)
1974 Ла Паз (Боливија)
 Сан Хуан (Пуерто Рико)
1975 Наироби (Кенија)
1976 Лагос (Нигерија)
1978 Атина (Грција)
1980 Кито (Еквадор)
1982 Хелсинки (Финска)
1983 Сеул (Јужна Кореа)
 Џеда (Саудиска Арабија)
1984 Осло (Норвешка)
1985 Каиро (Египет)

1986 Сан Салвадор (Ел Салвадор)
1990 Тунис (Тунис)
1991 Панама Сити (Панама)
 Сан Хозе (Коста Рика)
 Братислава (Словачка Република)
 Белград (Србија)
1992 Прага (Чехословачка, нова)
 Тегусигалпа (Хондурас)
1993 Варшава (Полска, нова)
1994 Шангај (Кина, нова)
 Москва (Русија)
1996 Алмати (Казахстан)
 Љубљана (Словенија)
 Ташкент (Узбекистан)
1998 Дака (Бангладеш)
 Сараево (Босна и Херцеговина)
 Петах  Тиква (Израел)
1999 Јереван (Ерменија)
 Баку (Азербејџан)
 Пном Пен (Камбоџа)
 Тбилиси (Грузија)
 Бејрут (Либан)
 Скопје (Македонија)
2003 Тирана (Албанија)
2004 Софија (Бугарија)
 Загреб (Хрватска)
 Ашкабат (Туркменистан)
2006 Минск (Белорусија)
 Приштина (Косово)
2007 Подгорица (Црна Гора)

Основање на подружници на Рош
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2. 3.

1917 Glasfabrik Liestal AG, 
Швајцарија (стакло)

1918 Продажба на Glasfabrik Liestal AG, 
Швајцарија (стакло)

1919 Chemische Fabrik Altstetten AG, 
Швајцарија (завршено 1927)

1958 Лаборатории Sauter S.A., Vernier, 
Швајцарија (фармација, преврски 
за рани) 

1963 Givaudan S.A., Верние, Швајцарија 
(мириси и ароми)

1964 Roure, Bertrand, Dupont S.A., Грас, 
Франција (мириси)

1966 Отсек за електроника на Radio  
Corporation of America, Кренбери, 
Ну Џерси, САД (електроника)

1968 Отсек за дијагностика на Chemis-
che Fabrik Schweizerhall, 
Швајцарија (дијагностика)

1968 Biochemica Roche продадена на 
Chemie AG, Buchs, Швајцарија

1969 Tegimenta AG, Rotkreuz, 
Швајцарија (уреди)

1970 Dr. R. Maag AG, Dielsdorf,  
Швајцарија (агрохемикалии) 
Medi-Lab, Копенхаген, Данска 
(дијагностички услуги)

1974 Kontron AG, Цирих, Швајцарија 
(електроника и уреди)

1975 Nihon Medi-Physics, Токио, 
Јапонија (нуклеарна медицина)

1977 Citrique Belge, Tienen,  
Белгија (лимонска киселина)

1979 La Quinoléine et ses Dérivés S.A., 
Париз, Франција (семе) 
Société Genevoise d’Instruments  
de Physique, Женева , Швајцарија 
(инженерство)

1980 Seymour Chemicals Inc., 
Линколншир САД (посредни 
хемиски производи) 

1998 Corange Group, Хамилтон, Бермуди 
(ги вклучува Boehringer Mannheim, 
DePuy) Продажба на DePuy Inc., 
Варшава, Индијана (ортопедски 
производи)

2000 Продажба на Givaudan-Roure 
SA,Vernier, Швајцарија 
(мириси и ароми) 
AVL Medical Instruments, Грац, 
Австрија (производи за анализа на 
крв) 

2001 Продажба на Laboratory Corpora-
tion of America Holdings 
(дијагностички услуги) Мнозински 
удел во Chugai Pharmaceutical Co., 
Ltd., Токио, Јапонија  
Amira Medical Inc., Скотс Вели,  
Калифорнија, (дијабетички 
производи)

2002 Продажба на Vitamins and 
Fine Chemicals

2003 Disetronic AG, Бургдоф, 
Швајцарија (пумпи за 
инјектирање)

2004 Продажба на  Roche Consumer 
Health (лекови што се издаваат 
без рецепти)

2005 GlycArt Biotechnology AG, 
Швајцарија (биотек истражувања)

2007 BioVeris Inc.,Гајтерсбург,  
Мериленд, САД (имуно-хемија) 
NimbleGen Inc., Медисон,  
САД (DNA microarrays)                 
454 Life Sciences Inc., Бранфорд, 
САД (секвенцирање на ДНК) 
Therapeutic Human Polyclonals Inc., 
САД (терапевтски антитела)

2008 Ventana Medical Systems Inc., 
Туксон, САД (дијагностика, 
хистопатологија) 
Mirus Bio Corporation,  
Медисон, САД (терапија со гени) 
Arius Research Inc., Торонто,  
Канада (терапија со антитела)

Поголеми преземања и продажби
1982 Продажба на Pantene AG, Базел, 

Швајцарија (козметика)              
Colborn-Dawes, Велика Британија  
(храна и додатоци во исхраната)

1984 Продажба на  Société Genevoise 
d’Instruments de Physique,  
Женева, Швајцарија (инженерство)

1985 Продажба во Xyrofin AG, Baar, 
Швајцарија (замена за шеќер) 

1989 Продажба на Kontron Instruments 
AG, Цирих, Швајцарија 
(електроника и уреди) 
Dr. Andreu, Шпанија 
(медицинска роба)

1990 Мнозински удел во  Genentech Inc., 
Сан Франциско, САД 
(биотехнологија) 
Fritzsche, Dodge & Olcott, САД 
(ароми и мириси) 
Продажба на Dr Dr. R. Maag AG, 
Дилсдорф, Швајцарија 
(агрохемикалии)

1991 ABX SA, Монпелје, Франција  
(дијагностика хематологија) 
Лаборатории Nicholas SA, 
Жилард, Франција (лекови што се 
издаваат без рецепт) 
Продажба на Nihon Medi-Physics, 
Токио, Јапонија (нуклеарна 
медицина)

1992 OTC business of Fisons plc, Ипсвич, 
ВБ (лекови што се издаваат без 
рецепт)

1994 Syntex Inc. Пало Алто, 
Калифорнија (medicinal products)

1995 Продажба на јапонскиот дел од 
Roche Liquid Crystals (течни 
кристали)

1996 Продажба на ABX SA, Монпелје, 
Франција (дијагностика 
хематологија)

1997 Tastemaker Inc., Синсинати, 
Охајо, САД (ароми)
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Важно 
Сите брендирани имиња споменати во оваа брошура се регистрирани 
трговски марки заштитени со закон. 

Оваа публикација содржи слики од стари реклами кои се застарени и не 
ја одразуваат реалноста денес. Евентуалните побарувања направени 
во овој текст и сликите треба да се сметаат за историски артефакти и не 
треба да се споредуваат со денешни околности.
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