STADA Ukraine – український регіональний підрозділ у складі міжнародного
концерну STADA Arzneimittel AG, одного зі світових лідерів серед виробників
непатентованих лікарських засобів - дженериків.
За результатами 2014 продажі STADA Ukraine в Україні за склали 29 434 000 Євро.
На сьогоднішній день продуктовий портфель STADA Ukraine включає близько 140
найменувань лікарських засобів різних АТС-класів і форм випуску, вироблених
провідними міжнародними фармкомпаніями - НИЖФАРМ, STADA AG, Hemofarm AD і
Grünenthal.
При формуванні портфелю STADA Ukraine приділяє пріоритетну увагу препаратам
у таких соціально значущих областях медицини як кардіологія, неврологія, гінекологія,
урологія та інші.
Холдинг STADA здійснює діяльність у трьох основних напрямках: розробка,
виробництво і просування лікарських засобів.
STADA PharmDevelopment, R & D підрозділ холдингу STADA CIS, на базі власних
дослідницьких лабораторій займається розробкою, впровадженням у виробництво і
виведенням на ринок високотехнологічних лікарських засобів, активно беручи участь у
програмі заміщення більш дорогих імпортних препаратів доступнішими аналогами.
Поряд з дженериковими препаратами, фахівці холдингу спільно з провідними науководослідними центрами країн СНД займаються клінічними дослідженнями та розробкою
інноваційних лікарських засобів у найважливіших терапевтичних областях медицини.
У виробничих компаніях холдингу STADA - успішно функціонує одна з кращих
серед виробників лікарських засобів систем менеджменту якості. Усі виробничі
майданчики холдингу відповідають міжнародним стандартам GMP. Система
менеджменту якості та навколишнього середовища сертифіковані за міжнародними
стандартами ІСО 9001: 2008 та ISO 14001: 2004.
Виробничі потужності «Нижфарм» розташовуються в Нижньому Новгороді майже
на 11,5 тис. кв. метрів з цехами по виробництву мазей, гелів, супозиторіїв, лініментів,
таблеток, желатинових капсул. Обсяг виробничих потужностей становить 100 млн.
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упаковок мазей кремів і гелів, 360 млн. супозиторіїв, 360 млн. таблеток на рік. Постійний
штат компанії налічує 900 осіб.
«Хемофарм» - найбільший експортер лікарських засобів в Сербії з часткою ринку
79,1%. Заснований у 1960 році в місті Вршац. Загальна площа виробничих потужностей та
офісів заводу «Хемофарм» становить 82 650 м2. Компанії належать дев’ять заводів у
Сербії, Боснії і Герцоговині, Чорногорії та Росії (в Обнінську). Заводи «Хемофарм»
обладнані відповідно до стандартів GMP і GLP, що дозволяє реалізовувати продукцію на
ринках Європейського союзу і США. Препарати «Хемофарм» поставляються в 25 країн.
Всього компанія виробляє близько 350 найменувань лікарських засобів у твердих і м'яких
формах, ампулах, ліофілізат та інших формах (всього понад 500). Препарати
застосовуються в області кардіології, реаніматології, пульмонології, алергології,
неврології, психіатрії та інших терапевтичних областях. Численність співробітників
«Хемофарм» становить близько 3 200 осіб.
STADA Marketing, STADA Ukraine, STADA Central Asia, STADA Azerbaidjan, STADA
Armenia, STADA Belarus, STADA Georgia, STADA Moldova - компанії, відповідальні за
реалізацію маркетингової політики на ключових для холдингу STADA фармацевтичних
ринках України, Білорусії, Грузії, Росії, Молдови , Центральної Азії (Казахстан,
Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан) і країн Закавказзя (Вірменія, Азербайджан).
Наслідуючи політику концентрації зусиль на розробці сучасних препаратів з
унікальними характеристиками в соціально значущих галузях медицини, здійснюючи
постійні інвестиції в систему менеджменту якості та вдосконалення технологій
виробництва, холдинг STADA прагне до досягнення пріоритетної стратегічної мети забезпечення споживачів якісними, безпечними та ефективними лікарськими засобами
за доступними цінами.
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