
Gyógyszernagykereskedelmi cégek körképe  

1. Phoenix Pharma  
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A Phoenix Pharma GmbH 10 milliárd EUR forgalommal és 4.400 

foglalkoztatottal rendelkezik. Az anyacég, a Phoenix Pharma SE, Európa-szerte 

működő egészségügyi szolgáltató, amely a 2020/2021-es üzleti évben 28,2 

milliárd EUR forgalommal és 300 millió EUR adózás előtti nyereséggel 

rendelkezett.  

A Phoenix Pharma több mint százéves múltra tekint vissza, de csak az 1990-es 

években tört be az élvonalba, amikor tulajdonosa, Adolf Merckle több 

regionális gyógyszernagykereskedőt vásárolt fel, amelyek jelenleg is a Merckle 

pénzügyi társaságok tagjai. A cég ekkor 3,2 milliárd EUR forgalommal és 30%-

os németországi piaci részesedéssel rendelkezett. Több további akvizíciót 

követően azonban gyorsan terjeszkedett és több európai országban lett 

piacvezető. 1995-ben már Olaszországban, Magyarországon és Hollandiában is 

jelen volt, majd az ezredfordulóig Svájcban, Csehországban, az Egyesült 

Királyságban, Franciaországban és a Baltikumban is megjelent. 2003-ban a 

horvátországi piacot is meghódította, Lengyelországból viszont kivonult.  

A konszern forgalma 2001-ben lépte át a 15 milliárd EUR-t, németországi 

bevétele ötmilliárd EUR volt. 2011-ben létrejött a BENU kiskereskedelmi lánc, 

amely jelenleg tíz európai országban rendelkezik hálózattal. A Phoenix-Csoport 

jelenleg 26 országban van jelen, 39.000 foglalkoztatottal és 161 disztribúciós 

központtal rendelkezik. Európa 14 országában 2.800 saját gyógyszertárat 

működtet a BENU, az APOTEK 1, a Rowlands Pharmacy és Help Net által. 

Speciális szolgáltatásai: logisztika, Business Intelligence és Patient Services.  

A konszern leányvállalatai: Blister Center, Health Logistics, Param, Phoenix 

Pharma Einkauf, Virion, ADG és Transmed. A Phoenix a GfD Gesundheit für 

Deutschland GmbH & Co. KG társalapítója és társtulajdonosa, amely a 

gesund.de gyógyszertári platform mögött áll.  

A Phoenix 1996-ban tudományos díjat alapított a farmakológiai, klinikai 

farmakológiai, biofarmakológiai, farmakokémiai és farmakotechnológiai 

kutatási eredmények jutalmazására, amely évente összesen 40.000 EUR-ral jár.  
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Az Alliance Healthcare Deutschland (AHD) történetét cégalapítások, 

bekebelezések és fúziók sora kíséri. A legutóbbi epizód: a McKesson kilépett 

a tulajdonosi közösségből és ezzel az AHD és az egykori Gehe Pharma 

Handel GmbH az amerikai Walgreens Boots Alliance (WBA) 100%-os 

leányvállalata lett. A cég 10 milliárd EUR németországi forgalommal és 4.500 

foglalkoztatottal rendelkezik. Az AHD és a GEHE 37 telephellyel rendelkezik. 

Naponta 764.000, évente 188 millió doboz gyógyszert szállít.  

Johann Matthias Andreae 1841-ben Frankfurtban megalapította a „J. M. 

Andreae Material und Farbwaren Handlung“ nevű céget, amely azóta gyakran 

alakult át, cégeket kebelezett be, vagy egyszerűen csak lecserélte a cégtáblát. 

Az első világháború után fuzionált az Anzag-gal (Andreae-Noris Zahn AG). A 

cég 1938-ban Nagy-Britanniában létrehozta az Unichem Group-ot, 

Olaszországban pedig 1977-ben Stefano Pessina közreműködésével az 

Alleanza Farmaceutica-t. A diadalmenet további állomásai: 1982 a Di Pharma 

Olaszországban, 1991 az Alliance Santé az Alleanza Salute Italia és két francia 

nagykereskedő fúziójából, 1997 az Alliance UniChem a UniChem Group és az 

Alliance Santé fúziójából, majd 2006 az Alliance Boots megalapítása a Boots és 

az Alliance UniChem fúziójából, amely a tranzakciót követő évben felvette az 

Alliance Healthcare nevet. 2010 októberében az Alliance Boots a Sanacorp, a 

Celesio és a Phoenix részvénycsomagjainak megvásárlásával az Anzag többségi 

tulajdonosa lett.  

2013-ban az Anzag felvette az Alliance Healthcare Deutschland AG nevet. 

2014-ben az Alliance Boots és a Walgreens fúziójából létrejött a Walgreens 

Boots Alliance. 2016-ban a Walgreens Boots Alliance kivásárolta az 

AmerisourceBergen amerikai gyógyszernagykereskedő részvényeinek egy 

részét. 2017-ben a Walgreens Boots Alliance megvásárolta a Rite Aid amerikai 

gyógyszertárlánc 2.000 fiókgyógyszertárát. 2020-ban a Walgreens Boots 

Alliance és a McKesson megalapított egy németországi nagykereskedelmi joint-

venture-t, amelynek keretében egyesítették az Alliance Healthcare Deutschland 

GmbH és a Gehe Pharma Handel GmbH (Gehe) tevékenységeit. Ám a 
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McKesson 2021 decemberében kiszállt az üzletből, a WBA pedig a 

versenyhatósági engedély függvényében teljes mértékben átveszi a Gehe-t.  

Az Alliance Healthcare gyógyszertári kooperációi: 2004-ben alakult a Vivesco, 

az Anzag leányvállalata, 2014-ben pedig az Alvita orvostechnikai forgalmazó. 

A családhoz tartozik még az Alphega Pharmacy, valamint a Gehe gyógyszertári 

kooperációja, a „gesund leben”. E két kooperáció csaknem 4.000 

partnergyógyszertárral rendelkezik.  

 

3. Noweda eG  
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A Noweda évente több mint 8 milliárd EUR forgalommal, 20 németországi 

leányvállalattal és 9.300 gyógyszertárral rendelkezik. Elnöke Michael P. 

Kuck.  

Az esseni vállalkozás története 1939-ben kezdődött, amikor hét gyógyszertár 

társulást alapított. Azóta a Noweda nagy középvállalkozássá nőtte ki magát, 

amely Németországban 20 leányvállalattal, továbbá luxemburgi és svájci 

érdekeltségekkel rendelkezik. A cégtörténet mérföldkövei: 1965-ben elérte a 

teljes termékskálát; 1980: a tagok létszáma meghaladta az ezret; 1991: a 

forgalom meghaladta az 1 milliárd DM-et; 2009: a tagok létszáma meghaladta 

a 7.000-et; 2015: túllépte az 5 milliárd EUR küszöbét; 2018: túllépte a 7 milliárd 

EUR-t és a 9.000-es taglétszámot. A társaság most már több mint 8,2 milliárd 

EUR forgalmat realizál és csaknem 3.000 főt foglalkoztat.  

2020-ban a tagságnak kifizetett osztalék csökkent. A társaság 30 év után első 

alkalommal 8,5%-ra csökkentette a kifizetést. A Noweda normális körülmények 

között részvényenként 11% osztalékot fizetett. 2021-ben nettó 7,23% (bruttó 

8,5%) osztalékot fizettek a részvényeseknek.  

A Noweda 160.000 különböző gyógyszert és egyéb gyógyszertári cikket tárol 

raktáraiban. Csupán a központi telephelyen, Essenben naponta 250.000 doboz 

gyógyszert tárolnak; az ottani futószalag hosszúsága 4,7 km.  

2018-ban a Noweda és a Hubert Burda Media létrehozta a Zukunftspakt 

Apotheke társulást, amelyhez már 7.000 gyógyszertár csatlakozott. Ennek 

elemei: az IhreApotheken.de gyógyszerrendelő-platform és a My Life 
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ügyfélmagazin. Mivel a Noweda maga is gyógyszertárak által alapított 

kooperáció, nem vesz részt további gyógyszertári kooperációkban, mint teszik 

azt más gyógyszernagykereskedők.  

 

4. Sanacorp Pharmahandel GmbH  
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A Sanacorp eG gyógyszernagykereskedelmi vállalkozást 1924-ben 

alapították Planegg-ben, München egyik elővárosában. Jogi formája 

gyógyszertári társulás, ebben a tekintetben programatikusan elhatárolódik a 

nyereségorientált konszernektől. 100%-ban gyógyszerészek tulajdonában 

van. 7.700 taggal és 19 telephellyel rendelkezik. 2021-ben bekebelezte a 

karlsruhe-i Fiebig-et, amely 750 ügyféllel rendelkezett Baden-Württemberg-

ben és Rheinland-Pfalz-ban. Az Észak-Hessen-ben és Nyugat-Thüringiában 

való terjeszkedés céljából a Sanacorp 30 millió EUR-t fordított egy új 

telephely létrehozására Neuenstein-ban.  

Az operatív németországi nagykereskedelmi tevékenységet a Sanacorp 

Pharmahandel GmbH leányvállalat viszi, amelyben részesedéssel 

rendelkezik a francia Astera S.A.  

A Sanacorp forgalma 2020-ban 6,8%-kal, 5,2 milliárd EUR-ra növekedett. 

Piaci részesedése 15%. Évente 14%-os osztalékot fizet a részvényeseknek.  

2021 márciusban kivásárolta a Wort & Bild Verlag-tól a Curacado shop-

rendszert, egy gyógyszertári szoftvert. A cég adatai szerint a Curacado-t több 

mint ezer gyógyszertár használja. A Sanacorp a gesund.de digitális 

kezdeményezés tagja.  

Jóllehet maga a Sanacorp is gyógyszertári társulás, a cég létrehozta a 3.000 

taggal rendelkező „mea – meine apotheke“ gyógyszertári kooperációt, 

amellyel részt vesz a gyógyszertárak szövetségi paktumában (Zukunftspakt 

Apotheke). 
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5. Richard Kehr GmbH  
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Richard Kehr 1924-ben Halberstadt-ban alapította a Richard Kehr GmbH & 

Co. KG-t. A cég 1945-ben engedélyt kapott egy új telephely létesítésére 

Braunschweig-ban. 1982/1983-ban generációváltásra került sor, amikor a cég 

igazgatását Ulrich Kehr gyógyszerész és Hanns-Heinrich Kehr okleveles 

közgazdász vette át. 1990-ben a Holdermann család Dessau-ban megalapította 

a keleti tartományok első nagykereskedelmi cégét. 23 évvel később, 2002-ban 

a Richard Kehr GmbH & Co. KG többségi tulajdonossá vált a Holdermann-ban 

és így létrejött a jelenlegi Kehr Holdermann GmbH & Co. KG. A cégtörténet 

fontos fordulópontja 1994, amikor a jelenlegi Pharma Privat GmbH ügyvezető 

igazgatója Hanns-Heinrich Kehr lett. A hálózathoz jelenleg hat önálló privát 

nagykereskedelmi cég tartozik. A Pharma Privat 1.000 foglalkoztatottal 

rendelkezik és Németország-szerte több mint 3.500 gyógyszertárat lát el. 

További stratégiai lépés volt, amikor Richard Kehr 2013-ban megalapította a 

Kehr Berlin GmbH & Co. KG telephelyet. És lassan újabb generációváltás 

látszik körvonalazódni: Stefanie Kehr és unokatestvére Felix Kehr készen áll a 

cégben való szerepvállalásra.  

A 100.000 termékből álló készlettel, 350 foglalkoztatottal, 600 millió EUR 

forgalommal és három leányvállalattal rendelkező Richard Kehr GmbH a 

közepes méretű gyógyszernagykereskedők közé tartozik. Terjesztési területe 

főleg Németország északi és észak-nyugati régióira irányul. A kiszállításokat 

saját szállító és logisztikai leányvállalata végzi. A Kehr GmbH az internetes 

kereskedelem ellenében a települési gyógyszertári modell híve. Ezenkívül 

azonban digitalizációs támogatást nyújt a gyógyszertáraknak a honlapépítéshez 

és az E-Shop közvetítésével történő megrendelésekhez.  
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6. AEP GmbH  
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Az AEP egyik közkeletű gyógyszernagykereskedelmi modellt sem  követi: 

nem nemzetközi irányultságú konszern és nem hagyományos családi 

vállalkozás. És ennek ellenére egy évtized leforgása alatt a gyógyszerellátás 

figyelemreméltó szereplőjévé nőtte ki magát. Nem törekszik gyógyszertári 

kooperációk létesítésére, hanem egyszerű és transzparens árkínálatával, 

valamint kedvező feltételeivel tűnik ki.  

Az AEP GmbH-t 2012-ben az Österreichische Post kockázati tőketársasága, 

valamint néhány privát alap hozta létre az alsó-frankföldi Alzenau-ban. Az AEP 

rövidítés mögött az „Apothekeneinkaufspartner“ (gyógyszertári bevásárló 

partner) elnevezés áll. Működését 2013. október 1-én kezdte. Félév elteltével 

már 1.000 ügyféllel, feltöltött raktárkapacitásokkal és működő 

rakodóberendezésekkel rendelkezett.  

Logisztikai partnere a Trans-O-Flex, amelynek segítségével naponta 5.400 

gyógyszertárat lát el. 230 foglalkoztatottal rendelkezik. Forgalma 530 millió 

EUR.  

A cég bevallása szerint az „egyszerűségre” fókuszál, egyszerű és transzparens 

ármodellt alkalmaz és Németországban „vezető költségpozícióra” tör. Feltételei 

indulása, 2013. óta változatlanok, ami nóvumnak számít az ágazatban.  

A merketing területén alkalmazott törekvései is újszerűek. 2021 januárban 

bevezette az „AEP Premium“-ot, amely bizonyos megrendelési volumen fölött 

rabattokat nyújt. A legújabb kezdeményezés a „ZACK + DA!“ végfelhasználói 

platform, amely digitális kuponrendszert tartalmaz az ügyfél-rabattok 

felhasználására.  

2017-ből származó információk szerint az AEP társtulajdonosai többek között: 

az Österreichische Post, Martin Bartenstein egykori osztrák gazdasági és 

munkaügyi miniszter, Fritz Oesterle, a Celesio egykori főnöke, valamint a 

Fuchs Capital befektetési társaság érdekkörébe tartozó alapok.  
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A 140 éve alapított gyógyszernagykereskedelmi céget a család negyedik és 

ötödik generációja vezeti. 900 észak-németországi gyógyszertár és 

gyógyszergyártó között tölt be közvetítő szerepet.  

Beszállítói területe Schleswig-Holstein, Hamburg, Alsó-Szászország, 

Mecklenburg-Előpomeránia és Brandenburg – ahova három telephelyről 

(Neumünster, Lübeck és Lüneburg) naponta háromszor szállít árut a 

gyógyszertáraknak. A cég 230 alkalmazottal rendelkezik és nem szorítkozik az 

ügyfelek igényeinek kielégítésére, hanem marketing-szolgáltatásokat, 

üzemgazdasági tanácsadást is nyújt, segít a polcrendszerek optimalizálásában. 

A cég 99,9%-os szállítói pontosságával vált híressé. Az összekészítés 

papírmentes.  

A Max Jenne megalapítására 1879-ben Lübeck-ben került sor. Max Jenne 1996-

ban létrehozta a KSN Kurier Service Nord GmbH-t, amelybe kiszervezte az 

összes szállítási szolgáltatást. A cég kilenc éve több mint tízmillió EUR-t 

fordított egy új terjesztési központ kialakítására Lübeck-ben. A cég székhelye 

1958. óta Kiel-ben van.  

A Max Jenne az 1984-ben alapított Pharma Privat kooperáció tagja. Forgalma 

360 millió EUR.  
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8. Hageda Stumpf  

 

Forrás Internet-helye: https://www.deutsche-apotheker-

zeitung.de/news/artikel/2022/04/01/hageda-stumpf-lieferant-des-

suedens?mtm_campaign=Hageda+Stumpf%3A+Lieferant+des+S%C3%BCde

ns&mtm_source=2022-04-

01%3ASo+gelingt+die+Heimversorgung+%2F+Maskenpflicht+in+jeder+dritt

en+Apotheke+%2F+Der+m%C3%A4chtigste+Hund+im+Gesundheitswesen+

%2F+G%C3%BCnther+Jauch+wirbt+f%C3%BCr+Shop+Apotheke&mtm_m

edium=Tagesnews&mtm_content=article  

 

A Hageda Stumpf gyógyszernagykereskedelmi cég piacvezető szerepet tölt 

be az Augsburg, Burghausen, Ingolstadt és Mittenwald közötti bajor régióban, 

ahol 500 gyógyszertárat lát el. A cég a Merckle család befolyási övezetéhez 

tartozik, 140 alkalmazottal rendelkezik, forgalma 360 millió EUR.  

A cég megalapítására 1903-ban „Hageda Handelsgesellschaft Deutscher 

Apotheker GmbH“ néven került sor. Eredetileg gyógyszerészeti készítmények, 

drogériaáruk, növényi eredetű termékek, kötszerek és egyéb gyógyszertári 

cikkek gyártásával is foglalkozott. 1935-től részvénytársaságként működött 

(Hageda Aktiengesellschaft). Székhelyét 1950/1951-ben Kölnbe helyezte át, 

ahol gyógyszernagykereskedőként működött. 1990-től Adolf Merckle 

felvásárolta az F. Reichelt AG-t, az Otto Stumpf AG-t, a Ferdinand Schulze 

GmbH-t és a Hageda AG-t. Ám a versenyhatóság a Phoenix 

gyógyszernagykereskedő alapításával összefüggésben a Hageda és az Otto 

Stumpf eladására kötelezte. E cégek müncheni telephelyeiből és ügyfélköréből 

épült fel a mai Hageda Stumpf gyógyszernagykereskedelmi cég.  

A vállalkozás azonban továbbra is a Merckle-csoporthoz kapcsolódik és 

különböző szálak fűzik a Phoenix-hez. Székhelye és terjesztőközpontja 

München Obersendling iparterületén található. A Hageda Stumpf a Marketing 

Verein Deutscher Apotheker (MVDA) tagja és az Apothekenkooperation Linda 

támogatója.  
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9. Otto Geilenkirchen  

 

Forrás Internet-helye: https://www.deutsche-apotheker-

zeitung.de/news/artikel/2022/04/04/otto-geilenkirchen-tief-im-

westen?mtm_campaign=Otto+Geilenkirchen%3A+Tief+im+Westen&mtm_so

urce=2022-04-

04%3AEnde+der+Maskenpflicht+%E2%80%93+ein+Fehler%3F+%2F+Kein

+Nullretax+f%C3%BCr+Formfehler+%2F+Wolfstrapp+%E2%80%93+pflanz

lich+gegen+Schilddr%C3%BCsen%C3%BCberfunktion+%2F+Impfpflicht+a

b+50%3A+ein+Kompromiss%3F&mtm_medium=Tagesnews&mtm_content=

article  

 

1926-ban Otto Geilenkirchen banktisztviselő megvásárolta az aacheni 

„Harry Kloke” céget és megalapította gyógyszernagykereskedelmi 

vállalkozását, amelyben partnere Wilhelm Boosfeld gyógyszerész volt. 

Kínálata drogériaárukra, vegyszerekre, tinktúrákra terjedt ki és 237 kész 

gyógyszert is szállított. Tizenkét munkatársa hetente 40 gyógyszertárat és 50 

drogériát látott el áruval.  

Hadifogságból való hazatérését követően Otto Geilenkirchen jr. 1947-ben 

csatlakozott a céghez. A cég székhelye 1958. óta Aachenben van. A vállalkozás 

1966-ban közkereseti társasággá alakult, amelyben Otto Geilenkirchen jr. 

társtulajdonos, majd 1976-ban, id. Otto Geilenkirchen halála után egyedüli 

tulajdonos lett.  

2008-ban a cég betéti társasági formára váltott. 2009-ben Aachenben felavatták 

az új logisztikai csarnokot, három évvel később pedig bővítették a 

mönchengladbachi telephelyet. Otto Geilenkirchen 2015-ben bekövetkezett 

halála óta a cégvezetői teendőket Lutz Geilenkirchen látja el.  

A cég jelenleg 250 foglalkoztatottal rendelkezik és mintegy 650 gyógyszertárat 

lát el Észak-Rajna-Vesztfália nyugati régiójában, ahol piacvezetőként lép fel. A 

cég a Pharma Privat kooperáció tagja.  

Az Otto Geilenkirchen üzleti adatai a nyilvánosság előtt nem ismertek, a cég 

éves zárójelentése ugyanis a PVG Partiarische Verwaltungs GmbH Aachen 

gazdasági jelentésének részét képezi, amelyben a Geilenkirchen mellett még 

négy további vállalkozás szerepel.  
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10. C. Krieger  

 

Forrás Internet-helye:  

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2022/04/07/c-

krieger-co-nachfolger-gmbh-co-kg-haendler-mit-

tradition?mtm_campaign=C.+Krieger+%26+Co.+Nachfolger+GmbH+%26+C

o.+KG%3A+H%C3%A4ndler+mit+Tradition&mtm_source=2022-04-

07%3AS%C3%A4chsische+Apotheker+schlagen+Alarm+%2F+Narben+richt

ig+behandeln+%2F+Keine+Mehrheit+f%C3%BCr+COVID-19-

Impfpflicht+%2F+EMA%3A+Zweiter+Booster+ab+80+Jahren+%2F+Krieger

+%E2%80%93+Folge+10+der+Serie+Pharmagro%C3%9Fh%C3%A4ndler&

mtm_medium=Tagesnews&mtm_content=article  

 

A koblenzi Krieger gyógyszernagykereskedő több mint kétszáz éves múltra 

tekint vissza. A 300 foglalkoztatottal rendelkező családi vállalkozás a 

Rheinland-Pfalz, Hessen középső és Észak-Rajna-Vesztfália déli területein 

levő gyógyszertárak beszállítója.  

A céget 1802-ben Corneil Woudenberg drogerista alapította Koblenzben, amely 

1869-ben Carl Krieger korábbi cégvezető, majd 1893-ban Dr. Karl Popp 

vegyész-gyógyszerész tulajdonába került. A vállalkozás teljes neve azóta: C. 

Krieger & Co. Nachfolger GmbH & Co. KG. 

Miután a cég telephelyét a második világháborúban szétbombázták, 1948-ban 

új épületet húztak fel saját telkükön Koblenzben a Kurfürstenstraße-n, amelyet 

a következő években folyamatosan bővítettek. A vállalkozás azonban ezt is 

kinőtte, ezért 1966-ban felépítették a St.-Elisabeth-Straße-n a jelenlegi 

székhelyet.  

1989-ben megalapították a City Cargo Termingut GmbH & Co. KG logisztikai 

céget, 1998-ban megnyílt a Sanitätshaus Medi-Center Mittelrhein GmbH, 

amelynek során a Krieger megszerezte a koblenzi belvárosban levő szomszédos 

ingatlant is. A cégtörténet további mérföldköve a Krieger Pharmalogistik 

megalapítása 2019-ben, amely a gyógyszeripar felé nyitja meg szolgáltatási 

spektrumát.  

A Krieger jelenlegi ügyvezető igazgatója Jochen Meyer-Dönselmann. A cég a 

Pharma Privat kooperáció tagja. Aktuális üzleti eredményei nem nyilvánosak.  
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