
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στρατηγική συνεργασία UCB και Pharmathen  

για την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας 

 

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014. Μία νέα στρατηγική συμμαχία δημιουργείται στην ελληνική 

φαρμακευτική αγορά μέσα από την ένωση των δυνάμεων δύο γνωστών εταιρειών. Η Βελγική 

εταιρεία UCB και η Ελληνική Pharmathen ανακοινώνουν τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με 

στόχο την προώθηση των προϊόντων αλλεργίας της UCB στην Ελλάδα από την Pharmathen. Η 

συνεργασία των δύο εταιρειών αφορά στα δύο καταξιωμένα προϊόντα αλλεργίας της UCB, τα οποία 

κατέχουν ηγετική θέση στη συγκεκριμένη κατηγορία και περιλαμβάνει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο 

για την προώθηση των εν λόγω προϊόντων, εξασφαλίζοντας τη βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής 

τους, τη συνέχιση της διαθεσιμότητάς τους στην Ελληνική αγορά, την ενδυνάμωση της Ελληνικής 

επιχειρηματικότητας και τη δυνατότητα διατήρησης θέσεων εργασίας. Στη συνεργασία αυτή η UCB 

διατηρεί την Άδεια Κατόχου Κυκλοφορίας και τη διανομή των προϊόντων, και η Pharmathen 

αναλαμβάνει αποκλειστικά την προώθησή τους στην Ελληνικά αγορά. 

Η εν λόγω συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της UCB 

σύμφωνα με την οποία η εταιρεία επικεντρώνεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην έρευνα και 

ανάπτυξη νέων προϊόντων στους τομείς της Νευρολογίας και της Ανοσολογίας, ενώ παράλληλα 

αξιολογεί και κατά περίπτωση αξιοποιεί τη δυναμική συνεργασιών που μπορούν να προσφέρουν 

στην βελτιστοποίηση της επιχειρηματικότητας και του κύκλου ζωής των προϊόντων της.   

Η Pharmathen, μέσω της συνεργασίας αυτής, ενισχύει ακόμη περισσότερο το χαρτοφυλάκιο των 

ήδη καινοτόμων προϊόντων της και διεισδύει περαιτέρω σε θεραπευτικές επιλογές πρώτης 

γραμμής, μεγιστοποιώντας τα οφέλη των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τον 

ασθενή. Παράλληλα, ισχυροποιεί τους δεσμούς της με την ιατρική κοινότητα, προσφέροντας στους 

επαγγελματίες Υγείας αξιόπιστες θεραπευτικές λύσεις. 

Η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών ολοκληρώθηκε στη βάση κοινών χαρακτηριστικών υψηλής 

τεχνογνωσίας, επαγγελματικής εμπειρίας και οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Οι δύο εταιρείες 

δημιουργούν μία ισχυρή συμμαχία, η οποία μέσω της στενής συνεργασίας στοχεύει στη  δημιουργία 

οφέλους και για τις δύο πλευρές.  

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της UCB κα Ευαγγελία Πατεράκη δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε με 

ιδιαίτερη χαρά αυτή την πολύ σημαντική συνεργασία με τη Pharmathen. Η Pharmathen είναι ένας 

δυναμικός ελληνικός οργανισμός με τεχνογνωσία και δίκτυο ικανά να υποστηρίξουν την εμπορική 

παρουσία των πολύ επιτυχημένων προϊόντων αλλεργίας της UCB στην Ελλάδα. Παράλληλα είμαστε 

ικανοποιημένοι που με τη συνεργασία αυτή συμβάλλουμε θετικά στην Ελληνική επιχειρηματικότητα, ενώ 



ταυτόχρονα διατηρείται και ενδυναμώνεται η ευκαιρία απασχόλησης σε σημαντικό αριθμό ανθρώπινου 

δυναμικού. Η διαδικασία επιλογής του στρατηγικού συνεργάτη μας βασίστηκε κυρίως στην δυνατότητα 

διατήρησης θέσεων εργασίας και διασφάλισης της ομαλούς και απρόσκοπτης μετάβασης στο νέο μοντέλο 

προώθησης των προϊόντων μας, αλλά και την μακροπρόθεσμη διαθεσιμότητα αυτών των προϊόντων 

στους Έλληνες ασθενείς».  

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Pharmathen, κος Βασίλειος Κάτσος δήλωσε: «Στη Pharmathen 

συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, επενδύοντας - σε εποχές κρίσης - τόσο σε καινοτόμα 

προϊόντα, όσο και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι είμαστε 

ένας αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Η UCB μας επέλεξε ως 

συνεργάτες, καθώς συνδυάζουμε τα πλεονεκτήματα που έχει μία ελληνική και ταυτόχρονα μία 

πολυεθνική εταιρεία: ισχυρά οικονομικά μεγέθη, γνώση του κλάδου και  εδραιωμένη καλή 

συνεργασία με την ιατρική κοινότητα. Για εμάς, η συνεργασία με τη UCB - μία καταξιωμένη εταιρεία 

παγκόσμια, εκτός από το ότι ενισχύει ακόμη περισσότερο το ήδη διευρυμένο portfolio προϊόντων 

μας, αποτελεί μία ακόμη επένδυση  στην καθημερινή προσπάθειά μας να αναζητούμε διαρκώς τόσο 

τις καλύτερες λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς, όσο και αυτές που ενισχύουν 

την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας μας». 

 

 

Για τη UCB 

H UCB με έδρα τις Βρυξέλλες, Βέλγιο (www.ucb.com) είναι μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία 

εστιασμένη στην ανακάλυψη και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και λύσεων για να καλυτερεύσει 

τις ζωές των ανθρώπων που ζουν με σοβαρές παθήσεις του ανοσοποιητικού και του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. Με 9.000 υπαλλήλους σε περίπου 40 χώρες, τα έσοδα της εταιρείας έφθασαν 

το 2012 τα 3,4 δις Ευρώ. Η μετοχή της UCB διαπραγματεύεται στο Euronext Brussels (σύμβολο: UCB)  

 

Για τη PHARMATHEN 

Η Pharmathen είναι μία αμιγώς ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με διεθνή  δραστηριοποίηση. Με 

αιχμή της επιχειρησιακής της λειτουργίας την επιστημονικότητα, η Pharmathen κατέχει ένα 

διευρυμένο portfolio προϊόντων που διατίθενται παγκόσμια και περιλαμβάνει πρωτότυπα και 

γενόσημα φάρμακα καθώς και φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα.  

Σήμερα, σχεδόν 50 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Pharmathen αποτελεί εταιρεία - μοντέλο ελληνικής 

επιχειρηματικότητας, καθώς είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής έρευνας & ανάπτυξης στην Ελλάδα με 

20 εκ. ευρώ ετησίως, παρουσιάζει κύκλο εργασιών 176 εκ. ευρώ για το 2013 και η εξαγωγική της 

δραστηριότητα αγγίζει σχεδόν το 1% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας.  

Με τρία υπερσύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια και δύο βιομηχανικές μονάδες, η Pharmathen 

καλύπτει στη δραστηριοποίησή της όλο το φάσμα, από την ανάπτυξη, έως την διάθεση 

φαρμακευτικών προϊόντων. 

Η Εταιρεία πρόσφατα ίδρυσε γραφεία στην Ιορδανία και την Αυστραλία και απέκτησε μόνιμη 

αντιπροσώπευση στην Ν. Αμερική, ενώ τα προϊόντα της είναι εγκεκριμένα σε όλες τις αγορές της 

http://www.ucb.com/


Ε.Ε. και τα δικαιώματα διανομής τους εκχωρούνται στις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες 

παγκόσμια.  

Στη Pharmathen, «δημιουργούμε έναν κόσμο που θέλουμε να μεγαλώνουν τα παιδιά μας». 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  - UCB 
Πέτρος Χρήστου, Market Access Area Head South East Europe, petros.christou@ucb.com, +30 2109974170 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  - PHARMATHEN 
Dr. Κωνσταντίνος Κοτζιάς, Head of Communications, kkotzias@pharmathen.com, +30 210 66 04 340 
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