Η ελληνική φαρµακευτική εταιρεία
που επενδύει στη διεθνή καινοτοµία
πάνω από δύο δεκαετίες
www.genesispharma.com

Η GENESIS Pharma είναι µια πρωτοπόρα ελληνική εµπορική φαρµακευτική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1997 µε στόχο να διασφαλίσει
στους ασθενείς στη χώρα µας που πάσχουν από χρόνια, βαριάς µορφής και σπάνια νοσήµατα, άµεση πρόσβαση σε καινοτόµες
θεραπείες. Υπήρξε µεταξύ των πρώτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε εξειδίκευση σε προϊόντα φαρµακευτικής βιοτεχνολογίας και είναι
σήµερα η µεγαλύτερη µεταξύ των ελληνικών εταιρειών που εξειδικεύονται σε καινοτόµα φάρµακα, βάσει κύκλου εργασιών.

22

καινοτόµες
θεραπείες

31

σοβαρές & σπάνιες
ασθένειες

9

διεθνείς συνεργασίες
µε εταιρείες
έρευνας αιχµής

Μέσω των µακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών της µε
µερικές από τις κορυφαίες διεθνείς φαρµακευτικές εταιρείες
που πραγµατοποιούν σηµαντικές επενδύσεις στην έρευνα και
ανάπτυξη θεραπειών αιχµής, η GENESIS Pharma έχει
δηµιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο καινοτόµων και
υψηλής θεραπευτικής αξίας φαρµακευτικών προϊόντων για
περισσότερες από 30 σοβαρές και σπάνιες ασθένειες.
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Μπορεί να χαρακτηριστεί ως µια από τις πλέον εξειδικευµένες
εταιρείες στην Ελλάδα στην πολλαπλή σκλήρυνση µε ένα
µεγάλο εύρος θεραπευτικών επιλογών για τη νόσο και εµπειρία
που ξεπερνά τα 20 χρόνια. Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στην
Ελλάδα την Biogen, ηγέτιδα εταιρεία στην έρευνα για την
πολλαπλή σκλήρυνση και τις νευροεπιστήµες σε παγκόσµιο
επίπεδο. Παράλληλα, η σηµαντική της δραστηριότητα στη
βιοτεχνολογία έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και στον τοµέα
των βιοοµοειδών φαρµάκων, διαθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της
βιοοµοειδή προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για ένα φάσµα
ρευµατολογικών, δερµατολογικών και γαστρεντερολογικών
χρόνιων, φλεγµονωδών παθήσεων.
Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαµβάνονται, επίσης, πρωτοποριακές
θεραπείες για σπάνια γενετικά νοσήµατα. Μεταξύ αυτών, η
πρώτη εγκεκριµένη θεραπεία για τη νωτιαία µυϊκή ατροφία µε
υψηλό επίπεδο κλινικής τεκµηρίωσης και εµπειρίας στην
κλινική πρακτική, η πρώτη από του στόµατος θεραπεία που
προέρχεται από έρευνα στον τοµέα της ιατρικής ακριβείας για τη
νόσο του Fabry και ο πρώτος στην κατηγορία του θεραπευτικός
παράγοντας RNAi που βασίζεται σε βραβευµένη µε Νόµπελ
επιστηµονική έρευνα για την κληρονοµούµενη ATTR
αµυλοείδωση. Σηµαντικό είναι, τέλος, το εύρος καινοτόµων
θεραπειών που διαθέτει η εταιρεία για σπάνιες αιµατολογικές
κακοήθειες, όπως το πολλαπλό µυέλωµα, τύποι λευχαιµίας και
λεµφωµάτων και τα µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα.
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Η συµβολή µας
Η GENESIS Pharma λειτουργεί και αναπτύσσεται διαχρονικά
διασφαλίζοντας τη διαχείριση των φαρµάκων υψηλής
τεχνολογίας που διαθέτει µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές
καθώς και την άµεση πρόσβαση των ασθενών σε αυτά, ένα
πρότυπο εργασιακό περιβάλλον και την εφαρµογή µιας
υπεύθυνης περιβαλλοντικής πολιτικής.
Παράλληλα, για περισσότερο από 15 χρόνια, πραγµατοποιεί ένα
εκτεταµένο κοινωνικό πρόγραµµα. Ενισχύει δεκάδες συλλόγους
ασθενών και φορείς που προσφέρουν έργο σε πάσχοντες,
υλοποιεί δράσεις ενηµέρωσης για θέµατα υγείας και πρόληψης,
πραγµατοποιεί προγράµµατα υποστήριξης παιδιών και νέων
κυρίως σε θέµατα εκπαίδευσης και ίσων ευκαιριών, καθώς
και δράσεις αλληλεγγύης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
ευάλωτων οµάδων.
Για τη σταθερή της δέσµευση σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης,
βρίσκεται µεταξύ των πιο πολυβραβευµένων εταιρειών στον
Ελληνικό ∆είκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index), ενώ είναι
η εταιρεία µε τις περισσότερες διακρίσεις για το εργασιακό της
περιβάλλον στον διαγωνισµό Best Workplaces.

30 %

Η άµεση συνεισφορά µας στην εθνική οικονοµία
και την κοινωνία, µέσα από την καταβολή φόρων
και έκτακτων εισφορών, τις παροχές προς τους
εργαζοµένους και το κοινωνικό µας έργο, ξεπερνά
το 30% του κύκλου εργασιών της εταιρείας
ετησίως.

40 %

Από το σύνολο των τιµολογηµένων πωλήσεων
της εταιρείας το 2019, το 40% επέστρεψε στο
σύστηµα υγείας µε τη µορφή εκπτώσεων και
επιστροφών (clawback & rebates). Για το 2018,
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 35%.
Clawback & Rebates
Καθαρές πωλήσεις χρήσης

