Tlačová správa
Strategické rozšírenie voľnopredajného portfólia pokračuje – STADA získala od
Janssen Pharmaceutica práva pre globálnu značku proti lupinám Nizoral pre Európu,
Stredný Východ a Afriku

Bad Vilbel, jún 28, 2018 – STADA Arzneimittel AG aj naďalej posilňuje svoju pozíciu vo voľnopredajných
produktoch v starostlivosti o zdravie. Spoločnosť nadobudla práva kznačke Nizoral - liečivému šampónu
proti lupinám od Janssen Janssen Pharmaceutica NV (člena skupiny Johnson & Johnson). Šampón v roku
2017 vygeneroval v regióne Európa, Stredný Východ a Afrika predaje v hodnote približne 33 miliónov eur.
“S Nizoralom si STADA do portfólia pridáva medzinárodnú značku, ktorá je dobre známa medzi lekármi aj
zákazníkmi. Pevne veríme, že má výborný potenciál pre ďalší rast. Spolu so značkou Hedrin - kúrou proti
všiam, značka Nizoral upevňuje našu odbornosť v produktoch na vlasy a vlasovú pokožku. Táto akvizícia je
jedna z najväčších v posledných rokoch a podporuje náš cieľ byť jedným z hlavných dodávateľov
voľnopredajných produktov v Európe,” zdôraznil Dr. Claudio Albrecht, CEO spoločnosti STADA.
Podiel Nizoralu na trhu v Európe, Strednom Východe a Afrike je sedemkrát väčší ako má jeho najbližšia
konkurencia, vďaka čomu je jasným lídrom na trhu v oblasti liečivých šampónov proti lupinám.

Viac ako

50 % ročných predajov sa realizuje v Rusku, Taliansku, Veľkej Británii, Poľsku a Strednom Východe. Popri
značke Nizoral si STADA osvojila aj lokálne značky Nizoril, Nizorelle, Terzolin, Fungarest, Ketoderm,
Oranozol a Triatop. Nizoral krém na nedokonalosti pleti bude súčasťou predaja iba v Taliansku a Dánsku, v
ostatných krajinách zostane vo vlastníctve Janssen Pharmaceutica NV a ich spoločníkov.
Šampón proti lupinám je na poľskom, českom, slovenskom a maďarskom trhu uvedený pod menom Nizoral.
“Tešíme sa, že nám do portfólia pribudol Nizoral aj z toho, že budeme môcť posilňovať svoje postavenie na
zákazníckom trhu s produktami pre starostlivosť o zdravie. V roku 2017 Poľsko dosiahlo predaje vo výške
2,9 miliónov eur, Maďarsko vo výške 570 000 €, Slovensko 350 000 € a Česká republika 300 000 €.
V nasledujúcich mesiacoch budeme veľmi úzko spolupracovať s predajcami, aby sme zabezpečili hladký
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prechod distribúcie tejto značky v jednotlivých krajinách” povedal Dr. Ronald Seeliger, generálny manažér
Hemofarm.
Liečivo ketokonazol, ktorý vyvinula spoločnosť Janssen Pharmaceutica NV a ich spoločníci, je najčastejšie
predpisovaná aktívna zložka na liečbu lupín. Odlišuje Nizoral od čisto kozmetických šampónov proti
lupinám a je výrazne viac efektívna pri liečbe symptómov ako sú lupiny, začervenanie a svrbenie pokožky a
ich príčiny. Doba pôsobenia po dobu až 7 dní ho robí vysoko efektívnym aj voči odolným lupinám.

O STADA Arzneimittel AG

STADA Arzneimittel AG je verejne evidovaná spoločnosť s ústredím v nemeckom Bad Vilbel. Sústreďuje sa na
trojpiliernu stratégiu, ktorá pozostáva z generík, voľne predajných produktov a špeciálnych farmaceutík, hlavne
biosimilárnych liekov. Celosvetovo je STADA v asi 30 krajinách s približne 50 dcérskymi spoločnosťami. Značkové
produkty ako Grippostad a Ladival v Nemecku patria medzi najlepšie sa predávajúce sa lieky vo svojej kategórii. Vo
finančnom roku 2017 STADA dosiahla predaje skupiny vo výške 2,255.3 milióna eur, zisky pred úrokmi, zdanením,
znehodnotením a amortizáciou (EBITDA) vo výške 433,9 milióna eur a čistý príjem vo výške 195,6 milióna. K dátumu
31. decembra 2017 STADA zamestnávala 10 176 ľudí na celom svete.

Dodatočné informácie pre novinárov:
STADA Arzneimittel AG / Media Relations / Stadastrasse 2–18 / 61118 Bad Vilbel – Nemecko /
Telefón: +49 (0) 6101 603-165 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail: press@stada.de
Alebo nás navštívte na našej stránke www.stada.com
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