Objava

Genera Lijekovi d.o.o. - domaća farmaceutska tvrtka sklopila ugovor s Pfizerom

Kalinovica, 10. rujna 2012. – GENERA d.d. (ZSE: VERN-R-A) objavljuje da je tvrtka Genera Lijekovi
d.o.o., članica Genera Grupe sklopila ugovor o suradnji s američkom tvrtkom PFIZER H.C.P. Corporation,
grupacija Pfizer Inc. Ovim ugovorom dogovoreni su uvjeti suradnje u područjima licenciranja, nabave i
distribucije lijekova namijenjenih za hrvatsko tržište. Ugovor je potpisan za četiri, na tržištu već čvrsto
pozicionirane molekule, odnosno 12 proizvoda iz CNS i kardio terapijske skupine lijekova koje će od
sada, za Pfizer, ekskluzivno marketirati i prodavati Genera Lijekovi d.o.o. Ovom suradnjom Genera
Lijekovi proširuju postojeću paletu svojih proizvoda u rastućim terapijskim područjima te se očekuje da će
na taj način osnažiti svoju poziciju na tržištu lijekova. Pfizerovo poslovanje usmjereno je na inovativne
lijekove, a terapijsku vrijednost svojih proizvoda koji su se kvalitetom dokazali kroz dugogodišnju primjenu
u medicinskoj praksi Pfizer želi očuvati u suradnji s Genera Lijekovima kao svojim pouzdanim partnerom.
Više o Genera Lijekovima
Genera Lijekovi d.o.o. posluju od 2009. godine u sastavu Genera Grupe te su nositelj segmenta poslovanja Grupe koji je usmjeren
na lijekove za humanu upotrebu. Genera Lijekovi su u potpunosti usklađeni s europskim zahtjevima dobre proizvođačke prakse
(GMP regulativom) te kroz svoje strogo propisane procedure osiguravaju ispunjenje istih uvjeta i za sve svoje partnere te time
jamče ukupnu kvalitetu svojih proizvoda i procesa. Genera d.d. vlasnik je 60% Genera Lijekova d.o.o.
Više o Pfizeru
Pfizer je danas vodeća farmaceutska kompanija u svijetu s tradicijom dužom od 150 godina. Kao vodeći svjetski proizvođač lijekova
Pfizer postavlja najviše standarde kvalitete i sigurnosti u istraživanju, razvoju i proizvodnji kako humanih tako i veterinarskih lijekova.
Pfizerova paleta proizvoda obuhvaća lijekove, lijekove biološkog porijekla i cjepiva te nutritivne proizvode kao i neke od svjetski
najpoznatijih brandova robe široke potrošnje. Na tržištu Hrvatske Pfizer je već više od 15 godina prisutan preko svojeg
predstavništva Pfizer Hrvatska.
Više o Genera Grupi
Genera d.d. je tvrtka s više od sto godina tradicije i povijesti čiji korijeni sežu još iz davne 1901. godine. Genera je jedina proizvodna
kompanija u Hrvatskoj koja u svom sastavu obuhvaća različita poslovanja, a sva su usmjerena na zaštitu zdravlja čovjeka, životinja i
okoliša. Široki portfelj Genera Grupe uključuje humane lijekove, veterinarsko-medicinske proizvode, vitaminsko-mineralne dodatke
prehrani, dezinficijense za humanu i veterinarsku upotrebu te proizvode za zaštitu bilja. Sjedište Genere nalazi se u Kalinovici gdje
su na površini od 250.000 četvornih metara smješteni svi proizvodni pogoni, razvojni i analitički laboratoriji te skladišni i
administrativni prostori.

Više informacija o Generi možete pronaći na www.genera.hr
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