
 

 

Alfasigma – firemná prezentácia 
 
Firma vznikla v roku 2015 zlúčením spoločnosti Alfa Wassermann a Sigma Tau – dvoch historicky 
významných talianskych farmaceutických spoločností. Alfasigma je jedným z kľúčových hráčov v 
talianskom farmaceutickom priemysle. V Taliansku je Alfasigma jednou z piatich najúspešnejších 
talianskych farmaceutických spoločností. Významné zastúpenie má tiež na medzinárodnom trhu, 
a to nielen z hľadiska množstva prípravkov, ale tiež preto, že sa môže spoľahnúť na veľký počet 
dcérskych a pridružených spoločností a sieť distribútorov, ktorí zaisťujú distribúciu do takmer 90 
krajín po celom svete. 
 
Naša vášeň, naše nadanie – Toto zahrnuje 3 000 zamestnancov, z nich je 50 % priamo v Taliansku. 
Sú rozdelení do piatich lokalít: v Bologni sídli vedenie spoločnosti, v Miláne sídli medzinárodná 
divízia a v Pomezii (Rím), v Alanne (Pescara) a v Sermonete (Latina) sú umiestnené výrobné 
závody a zariadenia. Výskumné a vývojové centrá sa nachádzajú v Bologni a Pomezii. 
Okrem talianskych výrobných závodov má Alfasigma tiež ďalšie dva výrobné závody – jeden v 
španielskej Tortose, druhý v Shreveporte (Louisiana, USA). Obrat spoločnosti, rovnomerne 
rozdelený medzi Taliansko a zvyšok sveta, činil v roku 2019 1 miliardu 50 miliónov eur. Okrem 17 
priamych dcérskych spoločností je prítomnosť produktov spoločnosti po celom svete 
garantovaná vďaka prvotriednym miestnym a medzinárodným distribútorom. 
 
Vynikať a dosahovať znamenitých výsledkov vo výskume je hlavnou činnosťou korporátneho 
podnikania – Alfasigma je jednou z farmaceutických spoločností v Taliansku, ktorá najviac 
investuje a sústredí sa na výskum a vývoj, a to predovšetkým vo vaskulárnej a gastrointestinálnej 
oblasti. 
Otvorenie Centra technologického rozvoja Labio 4.0 v Pomezii umožní spoločnosti dosahovať 
nových cieľov a inovácií v oblasti farmaceutického priemyslu. V súčasnej dobe je centrum vo 
výstavbe a po jeho dokončení tu budú umiestnené nové výskumné a vývojové laboratóriá pre 
oblasti farmaceutických technológií a analytickej chémie. Investície do tejto výstavby sú vyššie 
ako 16 miliónov eur. V rovnakom pavilóne sa tiež buduje pilotný závod na výrobu 
experimentálnych liečiv, ktorý bude v synergii s technickým a vedeckým poslaním spoločnosti 
Alfasigma. Druhé výskumné a vývojové centrum sa nachádza v historickom sídle v Bologni. 
 
Terapeutické oblasti a produkty – V Taliansku sa spoločnosť zameriava na špecializované na lieky 
na predpis, voľnopredajné lieky, nutraceutiká a doplnky stravy, a okrem toho je tiež prítomná v 
terapeutických oblastiach primárnej starostlivosti.  
Hlavnými terapeutickými oblasťami, na ktoré sa spoločnosť zameriava, sú gastroenterológia a 
angiológia. K ďalším oblastiam, v ktorých sa spoločnosť realizuje, patria: dermatológia, 
ortopédia, reumatológia, kardio-metabolická oblasť, CHOCHP, gynekológia a diabetológia. 
Po akvizícii firmy Pamlab v USA od spoločnosti Nestlé Health Science sa spolosť Alfasigma 
zamerala na oblasť nutraceutík. 



 

 
Na strane pacientov nielen v Taliansku, ale aj celosvetovo - Alfasigma naďalej zameriava svoje 
úsilie hlavne na pacientov, a preto je pevne odhodlaná vyrábať a uvádzať na trh inovatívne 
riešenia, ktoré vyhovujú medicínskym požiadavkám a potrebám tisícov ľudí trpiacich chorobami, 
ktoré ešte neboli vyliečené. Jedným z nich je malária, ktorá si v krajinách tretieho sveta stále 
vyžaduje milióny životov. 
Vo zvyšku sveta sa spoločnosť zameriava na marketing patentovaných molekúl. Napríklad jeden 
z najbežnejšie používaných liekov vyvinutých a vyrobených v talianskych závodoch je liek k liečbu 
malárie (Eurartesim), ktorý kombinuje dihydroartemizinín (objavený nositeľkou Nobelovej ceny 
za medicínu za rok 2015 Tu Youyou) a piperachín, ktorý je distribuovaný v krajinách tretieho sveta 
za prijateľnú cenu prostredníctvom Nadácie Billa & Melindy Gatesových. 
 
Úspešnosť aj na medzinárodnom trhu - globálny obrat spoločnosti Alfasigma je cez jednu 
miliardu eur a polovica z toho je výsledkom vývozu, ktorý neustále rastie. 
Na konci roku 2019 spoločnosť Alfasigma prekročila hranicu 110 miliónov vyrobených balení a 
stanovila tak produkčný rekord. 
Popri tradičnom podnikaní sa spoločnosť stala popredným hráčom v oblasti zameranej na 
Zmluvnú výrobu – tj. na výrobu produktov pre iné nadnárodné alebo talianske farmaceutické 
spoločnosti, ktoré oceňujú vynikajúcu kvalitu a servis. Od roku 2017 v tejto oblasti vykázala CAGR 
(zloženú ročnú mieru rastu) 10,2%. 
 
Hodnota udržateľnosti – Alfasigma vždy bola pozorná a blízka oblastiam a komunitám, kde 
pôsobí. Podporuje sociálne a kultúrne filantropické projekty a aktivity. 
V komunitách, kde Alfasigma pôsobí, profituje mnoho neziskových organizácií z príspevkov 
spoločnosti, napr. Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Golinelli, ANT (the Italian 
National Tumor Association) a mnoho iných. 
Dnes je Fondazione Golinelli, založená v Bologni v roku 1988, jedinečným príkladom súkromnej 
nadácie, inšpirovanej americkým modelom filantropických nadácií. Integrovaným spôsobom sa 
zaoberá kultúrou, vzdelávaním a školením s cieľom podpory intelektuálneho a etického rastu 
mladých ľudí a spoločnosti ako celku a tým prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju Zeme. 
Pre spoločnosť Alfasigma vášeň znamená neustále odhodlanie podporovať a udržiavať kultúru, 
umenie a vedu, pretože blahobyt človeka nezávisí len na zdraví, ale aj na iných aspektoch života 
a prostredia, v ktorom žije. 
 
Záväzok voči pacientom, lekárnikom a lekárom - Alfasigma sa angažuje v kampaniach 
zameraných na zvyšovanie povedomia v rôznych terapeutických oblastiach, najmä ako sú cirhóza 
pečene, kardiovaskulárne choroby, cukrovka, chronická obštrukčná pľúcna choroba, malária, 
reumatoidná artritída a psoriáza. 
Okrem zvyšovania povedomia verejnosti a úzkej spolupráce s vedeckými spoločnosťami a 
pacientskymi združeniami, Alfasigma podporuje početné kurzy medicínskeho vzdelávania pre 
farmaceutov a lekárov ako v Taliansku, tak aj vo svete. 



 

 
Blahobyt našich zamestnancov -  Spoločnosť je silne motivovaná vytvárať zdravé pracovné 
prostredie s využitím najlepších postupov farmaceutického priemyslu. Prostredie, kde sa jeho 
zamestnanci môžu cítiť pohodlne a motivovane a plne využívať svoj potenciál. 
Medzi iniciatívy zamerané na zamestnanca patria aj kultúrne podujatia s bezplatným vstupom, 
napr. návštevy výstav a účasť na koncertoch. Alfasigma tiež poskytuje balíky sociálnych služieb a 
od 2019 umožňuje prácu na diaľku (homeoffice), tj. možnosť pracovať stanovený počet dní z 
domova. Spoločnosť rozvíja iniciatívy v oblasti environmentálneho povedomia a udržateľnosti v 
oblastiach, kde má administratívne a výrobné zariadenia. 
 
 
 
Mediálne vzťahy 
Biagio Oppi, vedúci korporátnej komunikácie a mediálnych vzťahov. 
Phone: +39 338 6352349 | Email: biagio.oppi@alfasigma.com  
Firemný web (v súčasnej dobe prechádza reštrukturalizáciou) je www.alfasigma.com  
 
Adnkronos Communication 
Phone: +39 06 5807501 | Email: comunicazione.media@adnkronos.com  
 
Posledná aktualizácia, Máj 2020. 
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