TLAČOVÁ SPRÁVA

Neuraxpharm získava Farmax a rozširuje tak svoje
celoeurópske pôsobenie o krajiny strednej a východnej
Európy
•

Spoločnosť Neuraxpharm posilňuje vstupom na trhy Českej republiky,
Slovenska a Maďarska svoju pozíciu európskeho lídra v odbore
centrálneho nervového systému (CNS)

•

Spoločnosť Farmax, patriaca pod SVUS Pharma, je odborníkom na CNS
v strednej a východnej Európe

Praha, 1. februára 2019 - Neuraxpharm Group, popredná európska špecializovaná
farmaceutická spoločnosť zameraná na liečbu porúch centrálnej nervovej sústavy (CNS),
oznamuje akvizíciu firmy Farmax, špecializovanej farmaceutickej spoločnosti, ktorá patrí pod
SVUS Pharma.
Farmax, sídliaca v Hradci Králové v Českej republike, bola komerčnou divíziou SVUS Pharma a
disponuje silnou distribučnou sieťou, ako v Českej republike, tak aj na Slovensku a menšou
distribučnou sieťou v Maďarsku. Farmax je popredným predajcom značkových aj neznačkových
generických liečiv určených pre poruchy centrálneho nervového systému ako je Zolpinox®. Firma
tiež ponúka známe doplnky stravy Preventan® a MaxiCor®.
Farmax bola premenovaná na Neuraxpharm Bohemia a svoje produkty bude ďalej ponúkať pod
obchodnou značkou Neuraxpharm. Spoločnosť Neuraxpharm Bohemia plánuje s využitím
vlastnej predajnej siete v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku čoskoro ponúknuť nové
a diferencované produkty zo širokého portfólia skupiny miestnym pacientom a poskytovateľom
zdravotnej starostlivosti.
„Sme radi, že môžeme privítať Farmax do rodiny Neuraxpharm“, povedal Dr. Jörg Thomas Dierks,
generálny riaditeľ skupiny Neuraxpharm. „Veríme, že táto akvizícia posilní našu vedúcu pozíciu
na európskom CNS trhu a podporí náš priamy vstup na trhy strednej a východnej Európy a našu
vlastnú predajnú silu. Vstup do tohto regiónu je jedným z pilierov stratégie Neuraxpharm, keďže
tieto trhy ponúkajú zaujímavý potenciál pre náš rast“, dodal Dr. Dierks.
Dr. Lukáš Jirka, bývalý generálny riaditeľ SVUS Pharma a nový generálny riaditeľ Neuraxpharm
Bohemia dodal: „Som veľmi rád, že sme sa pridali k Neuraxpharm a stali sa tak súčasťou
poprednej európskej skupiny pôsobiacej v odbore CNS. Som hrdý na dosiahnuté úspechy
spoločnosti SVUS Pharma v Českej republike aj v celom regióne strednej a východnej Európy. Rád
by som poďakoval vedeniu aj zamestnancom SVUS Pharma za ich odhodlanosť a nasadenie.
Našou odbornou znalosťou tohto odboru určite prispejeme k tomu, aby Neuraxpharm Group
posilnila svoje postavenie na európskom trhu CNS“.
Podmienky transakcie neboli zverejnené.
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O spoločnosti Neuraxpharm
Neuraxpharm je poprednou európskou špecializovanou farmaceutickou spoločnosťou zameranou na liečbu
porúch centrálneho nervového systému (CNS). Spoločnosť má priame pôsobisko v Nemecku, Španielsku,
Taliansku, Francúzsku, Poľsku, Českej republike, Slovenskej republike a v Maďarsku. Neuraxpharm
disponuje jedinečnou, viac ako tridsaťročnou znalosťou trhu v odbore centrálnej nervovej sústavy. Skupina
sa konsolidovala v roku 2016 za finančnej podpory Apax Partners. Neuraxpharm v Európe vyvíja a predáva
značková a generické lieky a výživové doplnky pre oblasť CNS a ponúka širokú škálu účinných,
diferencovaných a cenovo dostupných liečiv CNS so zameraním na pacientov, odborníkov v zdravotníctve
aj priemyselných partnerov. Neuraxpharm pôsobí v 50 krajinách sveta a vyrába aj farmaceutické formy
a aktívne farmaceutické prísady určené pre nervový systém a respiračné oblasti.
www.neuraxpharm.com

O spoločnosti SVUS Pharma
SVUS Pharma je popredný zmluvný farmaceutický výrobca v Českej republike. Spoločnosť, založená v roku
1923 so sídlom v Hradci Králové, je odborníkom na balenie a označovanie farmaceutických produktov
s osvedčenou ponukou primárneho a sekundárneho balenia. SVUS Pharma ponúka široké portfólio
výrobkov pre primárne balenie a označovanie mäkkých gélov, tvrdých gélových kapsúl, ako aj tvrdých
a polotvrdých foriem na výrobu voľnopredajných liekov, aj liekov na lekársky predpis, doplnkov stravy, liečiv
a kozmetiky.
www.svus.cz
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