TISKOVÁ ZPRÁVA

Neuraxpharm získává společnost Farmax k rozšíření
svého celoevropského portfolia o země střední
a východní Evropy
•

Neuraxpharm posiluje vstupem na trhy České republiky, Slovenska
a Maďarska svoji pozici evropského lídra v oboru centrálního nervového
systému (CNS)

•

Farmax, patřící pod SVUS Pharma, se specializuje na CNS ve střední
a východní Evropě

Praha, 1. února 2019 – Neuraxpharm Group, přední evropská specializovaná farmaceutická
společnost zaměřená na léčbu poruch centrální nervové soustavy (CNS), oznamuje akvizici firmy
Farmax, specializované farmaceutické společnosti, která patří pod SVUS Pharma.
Farmax, sídlící v Hradci Králové, byla komerční divizí SVUS Pharma a disponuje silnou distribuční
sítí v České republice i na Slovensku a menší distribuční sítí v Maďarsku. Farmax je předním
prodejcem značkových i neznačkových generických léčiv určených k léčbě poruch centrálního
nervového systému, jako je Zolpinox®. Firma také nabízí známé doplňky stravy, jako jsou
Preventan® a Maxicor®.
Farmax byla přejmenována na Neuraxpharm Bohemia a své produkty bude nabízet pod
obchodní značkou Neuraxpharm. Společnost Neuraxpharm Bohemia plánuje s využitím vlastní
prodejní sítě v České republice, na Slovensku a Maďarsku brzy nabídnout nové alternativy ke
stávajícím produktům na trhu v rámci širokého portfolia skupiny místním pacientům
a poskytovatelům zdravotní péče.
„Jsme rádi, že můžeme přivítat Farmax do skupiny Neuraxpharm,“ komentoval Dr. Jörg Thomas
Dierks, CEO skupiny Neuraxpharm. „Věříme, že tato akvizice posílí naši vedoucí pozici na
evropském trhu s léčivy na centrální nervový systém (CNS) a podpoří náš přímý vstup na trhy
střední a východní Evropy a naší prodejní kapacitu. Vstup do tohoto regionu je jedním z pilířů
strategie Neuraxpharm, jelikož tyto trhy nabízejí zajímavý potenciál pro náš růst,“ dodal Dr.
Dierks.
Dr. Lukáš Jirka, dřívější generální ředitel SVUS Pharma, nyní generální ředitel Neuraxpharm
Bohemia dodal: „Jsem velice rád, že jsme se přidali k Neuraxpharm a stali se tak součástí přední
evropské skupiny působící v oboru CNS. Jsem hrdý na dosažené úspěchy společnosti SVUS Pharma
v České republice i v celém regionu střední a východní Evropy. Rád bych poděkoval vedení

i zaměstnancům SVUS Pharma za jejich odhodlanost a nasazení. Naší odbornou znalostí tohoto
oboru jistě přispějeme k tomu, aby Neuraxpharm Group posílila své postavení na evropském trhu
CNS.“

Podmínky transakce nebyly zveřejněny.

O společnosti Neuraxpharm
Neuraxpharm je přední evropskou specializovanou farmaceutickou společností zaměřenou na léčbu poruch
centrálního nervového systému (CNS). Společnost má přímá působiště v Německu, Španělsku, Itálii,
Francii, Polsku, České republice, Slovenské republice a v Maďarsku. Neuraxpharm disponuje jedinečnou,
vice než třicetiletou znalostí trhu v oboru centrální nervové soustavy. Skupina se konsolidovala v roce 2016
za finanční podpory Apax Partners. Neuraxpharm v Evropě vyvíjí a prodává značková a generická léčiva a
výživové doplňky pro oblast CNS a nabízí širokou škálu účinných, diferencovaných a cenově dostupných
léčení CNS se zaměřením na pacienty, odborníky ve zdravotnictví i průmyslové partnery. Neuraxpharm
působí v 50 zemích světa a vyrábí také farmaceutické formy a aktivní farmaceutické přísady určené pro
centrální nervový systém a respirační oblasti.
www.neuraxpharm.com

O společnosti SVUS Pharma
SVUS Pharma je přední smluvní farmaceutický výrobce v České republice. Společnost založená roku 1923
se sídlem v Hradci Králové je odborníkem na balení a označování farmaceutických produktů, s osvědčenou
nabídkou primárního a sekundárního balení. SVUS Pharma nabízí široké portfolio řešení pro primární balení
a označování měkkých gelů, tvrdých gelových kapsulí, tvrdých a polotvrdých forem volně prodejných léků
i léků na lékařský předpis, doplňků stravy, léčiv a kosmetiky.
http://www.svus.cz/
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