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Németországban 2020-ban 322 patika húzta le a rolót
A Német Gyógyszerész Szervezetek Szövetségi Egyesülése (Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände – ABDA) adatai szerint 2020 végén 2019-hez
viszonyítva a gyógyszertárak száma 322-vel, 18.753-ra csökkent. A csökkenés tehát
három egymást követő évben meghaladta a 300-at. A csökkenési folyamat több mint
egy évtizede tart. Németországban 100.000 lakosra 23 gyógyszertár jut (az EU-ban
átlagosan: 32).
A Walgreens Boots Alliance megválik az Alliance Healthcare
gyógyszernagykereskedelmi cég egyes üzletrészeitől
A Walgreens Boots Alliance amerikai drogéria- és gyógyszertárlánc eladja az
Alliance Healthcare gyógyszernagykereskedelmi cégben birtokolt egyes
üzletrészeit, amelyekért az AmerisourceBergen amerikai gyógyszerkereskedelmi
cég 6,5 milliárd USD-t (5,29 milliárd EUR) fizet. A tranzakcióval az
AmerisourceBergen megerősíti globális, elsősorban európai aktivitását, a Walgreens
Boots viszont erőteljesebben a gyógyszertári és egészségipari működésre fókuszál. Az
üzletkötés nem érinti a WBA németországi, kínai és olaszországi vállalkozásait.
Ebben szerepet játszhat, hogy a WBA németországi leányvállalata éppen társulásra
lépett a McKesson-nal, amely az amerikai piacon az AmerisourceBergen konkurense.
Az Alliance Healthcare az Egyesült Királyságban 2031-ig a Boots partnere marad.

A Sanacorp bekebelezi a Fiebig-et
Amennyiben majd erre az Európai Bizottság is rábólint, a Sanacorp vállalatcsoport
bekebelezi a Fiebig privát nagykereskedelmi céget. Ezzel a Pharma Privat, a
tulajdonos által vezetett gyógyszernagykereskedők kooperációja elveszít egy újabb
tagot. 2017-ben a Noweda gyógyszertári társulás bekebelezte az addig ugyancsak
tulajdonos által vezetett würzburgi Ebert & Jacobi céget, amely Joint Venture-t
alkotott a Fiebig-gel.
A nagykereskedelmi piacon jelentős mozgások mennek végbe. 2019 decemberében
hozták nyilvánosságra, hogy két nemzetközi gyógyszerkereskedelmi konszern, a
McKesson Europe és a Walgreens Boots Alliance (WBA), német leányvállalataik, a
Gehe Pharma Handel (McKesson) és az Alliance Healthcare Deutschland (AHD)
közötti Joint Venture létrehozásával újabb gyógyszerkereskedelmi óriást hoznak létre.
2020 novemberében bejelentették a tranzakció lezárását. Az új Joint Venture-ben a
WBA 70%-kal, a McKesson 30%-kal rendelkezik. Szakértők szerint így megszerzik
a német gyógyszernagykereskedelmi piac 30%-át.
A Merck megszerzi az AmpTec mRNA-specialistát
A Merck-konszern bejelentette az AmpTec GmbH bekebelezését. Az mRNA-gyártó
és -fejlesztő megszerzésével a Merck megerősíti mRNA gyártási kapacitásait, így a
COVID-19 kontextusában egyebek között oltóanyagok és diagnosztikumok
előállítását.
A Philips orvostechnikai cég éves eredménye
A forgalom a negyedik negyedévben az előző év hasonló időszakához viszonyítva
7%-kal, 6,0 milliárd EUR-ra növekedett. AZ EBITDA-marge, a kamatok, adók és
értékcsökkenés utáni eredmény egy év leforgása alatt 17,9%-ról 19%-a növekedett.
Az operatív eredmény 730 millió EUR-ról 795 millió EUR-ra növekedett.
A Sanofi 2020-ban veszteséges volt
A Sanofi bevételei 2020-ban 9,38 milliárd EUR-t tettek ki, 2,4%-kal kevesebbet, mint
előző évben. Az éves mérleget valamelyest javította az amerikai Regeneron-ból való
részesedések többségének eladása. A nyereség tizenkét hónap alatt elérte a 12,31
milliárd EUR-t, tehát majdnem négyszeresére növekedett. Az éves forgalom 36,04
milliárd EUR-ral az előző évi szinten volt, ami pénzpiaci hatásoktól megtisztítva
3,3%-os többletet jelent.

