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Společnost Intas Pharmaceuticals dokončila akvizici výrobce generických léčiv        
Actavis UK a Actavis Irsko od společnosti Teva 
 
Společnost Intas Pharmaceuticals Ltd. („Intas“) oznámila, že prostřednictvím dceřiné         
společnosti Accord Healthcare Ltd. („Accord“), jejímž je 100% vlastníkem, dokončila          
akvizici společnosti Actavis UK Ltd. a Actavis Ireland Ltd. („Actavis UK a Actavis Irsko“)              
od společnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd. („Teva“) za cenu 603 milionů GBP            
v hotovosti. Tento obchod proběhl na základě antimonopolních požadavků Evropské         
komise na odprodej části aktiv poté, co společnost Teva koupila divizi generických            
léčiv společnosti Allergan.  
 
Po dokončení akvizice posílí společnost Accord svou pozici na maloobchodních trzích           
ve Spojeném království a Irsku a stane se významným hráčem na evropské úrovni.             
Společnost Intas pak postoupí mezi 20 největších světových producentů generik. Ve           
spojení se společnostmi Actavis UK Ltd. a Actavis Irsko dostává Accord jedinečnou            
příležitost upevnit svou již dnes silnou pozici na trhu a získat lepší přístup k britským a                
irským maloobchodním a nemocničním lékárnám. Díky kombinaci těchto silných         
společností se výrobní kapacity společnosti Accord ve Spojeném království rozrostou          
ještě o výrobní závod v Barnstaple, fungující v souladu s příslušnými evropskými           
standardy, který vlastní společnost Actavis. Celkem tak regionální příjmy obou          
společností přesáhnou půl miliardy eur a počet jejich zaměstnanců přesáhne 1 000. 
 
„Dokončení této akvizice je skvělou příležitostí pro další růst a ukazuje zájem            
společnosti Intas dále rozšiřovat své působení na evropských trzích,“ řekl pan Binish            
Chudgar, místopředseda a výkonný ředitel společnosti Intas. „Díky spojení těchto          
dvou společností můžeme pokračovat v úspěšné cestě napříč evropskými trhy, kterou           
jsme zahájili již před více než deseti lety. Jsme na čelních příčkách mezi výrobci              
generik na britském trhu a máme jasný plán pro další růst a rozvoj týmu Actavis a                
našeho výrobního závodu v Barnstaple. Prostřednictvím naší dceřiné společnosti         
Accord Healthcare vítáme do naší rodiny tým Actavis a zajistíme, aby se činnost nás              
všech hladce propojila,“ dodal pan Chudgar. 
 
Jak řekl pan James Burt, výkonný místopředseda společnosti Accord pro oblast           
Evropy, Středního východu a severní Afriky: „Jsme nadšeni, že můžeme s heslem            
„Rosteme společně“ vykročit na novou cestu společně s Actavisem a dále budovat vizi             
plně integrované komplexní nabídky cenově dostupných léčiv a dostupnosti účinné          
zdravotní léče pro pacienty napříč Evropou.“ 
 
Paní Sara Vincent, Senior Vice President společností Actavis UK a Actavis Irsko dodává:             
„Jsme rádi, že jsme se stali členy rodiny Intas/Accord. Je to pro nás skvělá příležitost               



 

dále zlepšit silné stránky obou našich společností a těšíme se, že budeme mít             
příležitost dále růst.“  
 
Tato akvizice rovněž ukazuje zájem společnosti Accord vyrábět svá léčiva ve Spojeném            
království. Nedávno například významně investovala do obnovy výrobního závodu v          
Newcastlu. Výrobní závod v Barnstaplu se pak stane jedním ze čtyř výrobních závodů             
společnosti Accord ve Spojeném království a společnost se díky němu může pyšnit            
jedním z nejrozsáhlejších místních dodavatelských řetězců pro lékárny, kliniky         
nemocnice a velkoobchod napříč Spojeným královstvím a Irskem a dále do Evropy.  

 

Poznámky pro editory 

Prosíme zástupce médií, aby se s dotazy obraceli na: 
press@accord-healthcare.com 
0208 863 1427 
 

O společ nosti Intas Pharmaceuticals Ltd. 

Intas patř í mezi 10 nejlepš ích indických farmaceutických společ ností a je nejvě tš í soukromou farmaceutickou             
společ ností v Indii. Její roč ní obrat př esahuje 1 miliardu USD, př ič emž  60 % z obratu pochází z aktivit v zahranič í.   

Č innost koncernu Intas Pharmaceuticals má velmiš iroký geografický dosah. Pů sobí v 70 státech po celém svě te a                 
více než  80 % zisků  z exportu generuje v USA, Spojeném království a Evropské Unii.   

Provozuje také 10 výrobních závodů  po celém svě tě .  Tyto závody jsou schváleny č etnými svě tovými agenturami pro 
dohled nad léč ivy a kvalita jejich produkce spolu s dodrž ováním př edpisů  jim zajistily výbornou reputaci. Koncern má 
prostř edky pro produkci š iroké š kály léč iv s rů zným způ sobem podání, např íklad tablet pro perorální už ití, tekutin, 
lyofilizovaných sterilizovaných prostř edků , krémů , kapek a injektovatelných léč iv.  

Společ nost Intas zamě stnává 12 000 lidí po celém svě tě , př ič emž  400 z nich pů sobí v Evropě . Více než  800 
zamě stnanců  společ nosti jsou vě deč tí pracovníci a společ nost také získala 27 mezinárodních patentů  a př ibliž ně  6 % 
trž eb vynakládá roč ně  na výzkum a vývoj. 

Kromě  výroby generických léč iv soustř edí Intas výzkum a vývoj na výrobky s př idanou hodnotou, jako jsou 
biotechnologické produkty (biosimilars) a vylepš ená generika s př idanou hodnotou, která využ ívají nové systémy 
nosičů  léč iv (NDDS) a inovativní aktivní farmaceutické substance (API). 

Společ nost Intas má nejvě tš í portfolio komerč ně  dostupných biotechnologických produktů  v Indii a je první indickou 
farmaceutickou společ ností, která uvedla biotechnologický produkt na trh v Evropské unii. 

Společ nost Intas je v soukromém vlastnictví, sídlí v Ahmedabadu v Indii a jejími dvě ma nejvě tš ími investory jsou 
společ nosti Temasek a ChrysCapital 

O společ nosti Accord Healthcare Ltd. 

Accord je 100% vlastně nou dceř inou společ ností Intasu, která za Intas ř ídí jeho aktivity v Evropě . Společ nost má 
centrálu v Londýně  a pů sobí na více než  30 evropských trzích.   
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Accord pů sobí v segmentech primární a sekundární péč e a rozsáhlé evropské portfolio společ nosti obsahuje více než  
6 000 schválených produktů  využ ívajících 220 rů zných molekul úč inných látek.  Má silnou ř adu nových produktů  
př ipravených k zavedení do výroby – u 43 molekul probíhá registrace, 121 je ve vývoji. 

Společ nost Accord funguje ve Spojeném království již  více než  desetiletí a roč ně  vyrobí více než  80 milionů  balení 
léč iv. Accord je smluvním dodavatelem nejvýznamně jš ích britských velkoobchodních prodejců , státních nemocnic a 
Ministerstva zdravotnictví. Portfolio produktů  společ nosti Accord se stále více soustř edí na slož ité výrobky, na které 
jsou kladeny vyšš í technologické a klinické pož adavky. Např íklad v lednu 2015 uvedla společ nost Accord Healthcare 
na trh svů j první biotechnologický produkt Accofil®, který je levně jš í alternativou pro pacienty léč ené filgrastimem. 
Accofil® byl prvním evropským biotechnologickým produktem, který vyvinul a vyrobil indický výrobce. 

Accord již  provozuje výrobní závod fungující v souladu se standardy EU SVP v Haverhillu ve Spojeném království a 
testovací a výrobní laboratoř  podle standardů  EU v Londýně .  

Accord nedávno také obdrž el prestiž ní oceně ní č asopisu Generics Bulletin „Společ nost roku 2016“ a „Společ nost 
roku 2016 v oblasti Evropy, Blízkého východu a Afriky“.  

O společ nostech Actavis UK a Actavis Irsko 

Společ nost Actavis UK si proš la obdobím rychlého rů stu a stala se vedoucím dodavatelem generických léč iv ve 
Spojeném království.  Základy pro její úspě ch tvoř í př edevš ím 175letá historie společ nosti, př ič emž  10 % celkového 
objemu generických léč iv vyrobených ve Spojeném království je vyrobeno právě  ve výrobním závodu Actavisu v 
Barnstaplu. Actavis UK dodává britským lékárnám 85 % léč iv kategorie M; pacienti tak mají př ístup k tě mto léků m 
právě  tehdy, když  je potř ebují. 
 
Společ nost Actavis poprvé vstoupila na irský trh v roce 2008, a to s pouhými 15 výrobky a se zámě rem, ž e bude 
irským maloobchodů m a nemocnič ním lékárnám dodávat rozsáhlé portfolio výrobků  v dlouhodobě  udrž itelné 
kvalitě , stejně  jako vynikající zákaznický servis. Tento zámě r vychází z partnerského př ístupu k lékárnám a díky ně mu 
je Actavis se svým portfoliem rozš íř eným na více než  100 produktů  dnes na př edním místě  mezi dodavateli generik 
do irských lékáren.  
 
 
 
 
 
 
Upozorně ní: 
Ochranná známka Actavis je už ívána na základě  licence udě lené společ ností Teva Pharmaceuticals Europe 


