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Prezentare companie

Tradiția înseamnă continuitate și recunoaștere
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1955-1990

1990 – 2000

2000 - 2005

▪ La numai un deceniu de la sinteza Penicilinei își începe activitatea Antibiotice, primul
producător al acestei substanțe active din România și Europa de Sud-Est.

▪ Se dezvoltă structura de fabricație, în special pentru substanțe active, pulberi sterile
pentru injecții, unguente și supozitoare.

Redefinirea structurii de fabricație, investiţii în marketing intern și internațional
pentru adaptarea la economia de piaţă;
Retehnologizarea secţiilor de producţie;
Listarea la Bursa de Valori București – aprilie 1997;
Reaşezarea resursei de personal - schimb de generaţii;
Adoptarea programului RICOP coordonat de Banca Mondială
- organizarea activităților pe centre de profit şi externalizarea reţelei de distribuţie 2000;
- îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie la Nistatina și Vitamina B12 - 2001;
- scoaterea din fabricaţie a substanţelor active Ampicilină trihidrat şi Oxacilină - 2004;
- accelerarea încasării creanţelor - 2004.
Investiții importante (60 milioane EURO) în:
- modernizarea tehnologiilor de producție, achiziționarea de echipamente moderne
pentru creșterea competitivității;
- restructuarea producţiei de utilităţi;
- dezvoltarea portofoliului de produse;
- în protecţia mediului pentru autorizarea la cerinţele UE;
- certificarea sistemelor de calitate pentru respectarea standardelor cGMP și US FDA;
- obținerea avizarii FDA pentru Nistatină și pulberi sterile injectabile;
Lansarea noii identități de brand (un nou logo a+ și un nou slogan, “Știință și
suflet”).
www.antibiotice.ro

2

Tradiția înseamnă continuitate și recunoaștere
Pilonul 1
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Dezvoltarea companiei
pe baza Planurilor
strategice

Internaționalizarea afacerii

2015 - 2020

2020-2025

Adaptarea resursei umane la direcțiile strategice

Pilonul 2
Adaptarea strategică a portofoliului

Pilonul 3
Gestionarea costurilor de operare

2010 - 2015

Pilonul 4

Pilonul 5
Managementul calității

Antibiotice livrează primele produse finite în SUA în urma avizului FDA;
Lider mondial în producția de Nistatină, orientare puternică spre
internaționalizarea afacerii;
Reprezentanțe de afaceri în Republica Moldova și Serbia;
Deschiderea propriului Centru de Evaluare a Medicamentului;
Prima companie europeană precalificată OMS pentru produse anti-tuberculoase.
Standard de referință USP pentru Nistatină;
Reprezentanțe de afaceri în: Vietnam și Ucraina;
Portofoliu de produse - 150 de medicamente din 12 clase terapeutice;
Continuă extinderea internaţională a afacerii prin obţinerea de noi autorizaţii de
punere pe piaţă.
Maximizarea prezenței în teritoriile ATB;
Strategii de extindere a portofoliului prin creșterea numărului de produse
generice și stimularea inovării;
Dezvoltare durabilă accelerată prin investiții performante în capacități noi de
producție;
Structura optimă de personal și formarea competențelor pentru atingerea
obiectivelor;
Obținerea și menținerea tuturor certificărilor necesare pentru funcționarea
companiei și susținerea parteneriatelor de afaceri.
www.antibiotice.ro
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Antibiotice pe piața de capital
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Pe parcursul celor peste 22 de ani de la listare,
au fost tranzacționate peste 736 milioane de
acțiuni, cu o valoare totală de tranzacționare
de peste 275 milioane euro.
Capitalizarea bursieră 335.669.020 lei

Pe parcursul anului 2019 au fost
tranzacționate 29.664.172 acțiuni
cu o valoare totală
de 3.113.690 Euro.
Preț mediu in luna ianuarie 2020
0,5165 lei/actiune per acțiune

www.antibiotice.ro
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Producția companiei Antibiotice
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•
•

550 milioane unități farmaceutice sub forma de comprimate, capsule, produse parenterale,
produse topice (unguente, creme, geluri), supozitoare și ovule;
Substanța activa (Nistatina)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Anti-infecțioase de uz sistemic
Cardiovasculare
Dermatologice
Tract alimentar și metabolism
Sistem nervos
Sistem musculo-scheletic
Organe senzitive
Aparat genito-urinar
Sistem respirator
Suplimente alimentare

www.antibiotice.ro
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Antibiotice în prezent
➢

Lider în producția de beta-lactamice injectabile în România - cota de piață de 80%;

➢

Lider pe segmentul de produse topice (creme, unguente, geluri) în România - cotă
de piață de 30%

➢

Principalul producător român de medicamente generice: cotă de piață de 10%;

➢

Lider global în producția de Nistatină substanță activă: 65% din piața
internațională;

➢

Investește 5% din cifra de afaceri în proiecte de cercetare – dezvoltare;

➢

Portofoliu de 150 de produse farmaceutice din 12 clase terapeutice.

Internaționalizarea afacerii
Write it here

152 milioane lei în 2019
50 produse înregistrate
international

Antibiotice - Un brand românesc cu
recunoaștere internațională

Nistatină API – lider mondial

Proiecte internaționale în
derulare în valoare de 60
milioane lei în SUA, UE și Asia de
sud-est
Reprezentanțe în Vietnam,
Republica Moldova, Ucraina,
Serbia

www.antibiotice.ro
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Indicatori economico-financiari 2000 -2019
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Indicatori (LEI)

Cifra de afaceri
- vânzări export

% export în Cifra de afaceri
Profit brut

2000

2005

2010

62,211,168 163,497,747

Nr. mediu personal

243,626,062

2019

331,740,206 389,000,000

12,131,079

20,437,218

53,597,734

91,539,413

152,000,000

19%

13%

22%

28%

39%

5,906,368

23,724,855

18,472,270

32,047,535

34,800,000

643,372

25,814,231

41,000,000

Taxa claw back
Profit brut+claw back

2015

5,906,368

23,724,855

19,115,642

57,861,766

75,800,000

1,932

1,650

1,441

1,458

1,415

www.antibiotice.ro
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Investim în viitor
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Realizarea unei noi capacități de producție pentru unguente și supozitoare

20 mil euro

Realizarea unei noi capacități de producție pentru soluții sterile

60 mil euro

Upgradarea, diversificarea gamei sortimentale și creșterea capacității fabricației
substanței active Nistatină

10 mil euro
10 mil euro

Investitii în activitatea de cercetare

Upgradarea capacităților de fabricație existente

5 mil euro

Investiții în Controlul Calității Produselor

5 mil euro

Investiții în Infrastructura IT

5 mil euro

Protecţia mediului, Securitate si Sanatate in munca

2 mil euro

Indicatori (LEI)

Cifra de afaceri

2020

2025

2030

435,000,000

710,000,000

800,000,000

158,000,000

322,000,000

400,000,000

36%

45%

50%

Profit brut

35,000,000

70,000,000

150,000,000

Taxa claw back

44,000,000

54,320,000

56,000,000

Profit brut+claw back

79,000,000

124,320,000

206,000,000

1,415

1,300

- vanzari export
% export in Cifra de afaceri

Nr mediu personal

1,300
www.antibiotice.ro
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