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w polskiej farmacji i medycynie

Prognoza wzrostu
Przedstawiamy listę 20 najbogatszych Polaków działających na rynku farmaceutyczno-medycznym. Swój sukces okupili
ciężką pracą, wykazali się także genialną intuicją, która podpowiedziała im, że po zmianach ustrojowych będzie można zarobić na leczeniu rodaków, produkcji leków i środków farmaceutycznych oraz ich dystrybucji. Potwierdza to analiza tych trzech
obszarów działania.
Krajowy rynek produkcji leków należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Wartość polskiego rynku farmaceutycznego ocenia się na 3 mld euro. Najbardziej obrotni potrafią z tego tortu wykroić spory kawałek. Do tej grupy należą ludzie, którzy zainwestowali w branży farmaceutyczno-medycznej. Dziś majątek najbogatszego z nich wynosi 1,5 mld zł. To jednak dopiero początek hossy dla potentatów, którzy ugruntowali swoje pozycje. Warto bowiem przypomnieć, że w 2003 r. Polacy wydali
na leki ponad 12,3 mld zł, czyli o ponad 13 proc. więcej niż rok wcześniej, a Bank Światowy ocenia, że nasz rynek będzie wzrastał o ok. 10 proc. rocznie i za 2–3 lata do podziału będą już 4 mld euro. Wtedy też sprawdzimy, na jakich pozycjach znajdują
się liderzy naszej listy. Na razie wytwórcy leków uzyskują wysoką rentowność sprzedaży, która nieraz przekracza nawet 10 proc.
Podobna sytuacja panuje na rynku prywatnych usług medycznych. Blisko 200 działających klinik oraz sieci medycznych pozyskuje coraz więcej nowych klientów. Jak oceniają specjaliści, dziś z prywatnej służby zdrowia korzysta już ponad milion Polaków, a szefowie największych szpitali i sieci z optymizmem szacują potencjał wzrostu, oceniając go na 3–4 mln osób. Dobrze koniunkturę oceniają także dystrybutorzy leków. Uwolniony spod państwowej kontroli w 1990 r. rynek dystrybucji leków
zaowocował powstaniem kilkuset prywatnych hurtowni. W drugiej połowie lat 90. wyłoniła się grupa liderów, którzy swoją pozycję utrzymują do dziś. To o tyle łatwe, że sprzedaż medykamentów w aptekach wzrastała w ostatnich latach po kilkanaście
procent rocznie (w 2003 r. w porównaniu do roku poprzedniego nawet o 13,8 proc.). Wartość całego rynku jest oceniana na
12–15 mld zł, a przychody netto firm dystrybucyjnych w 2003 r. wyniosły aż 8,3 mld zł. O wielkości tego rynku świadczy znacząca pozycja na naszej liście osób posiadających udziały bądź będących właścicielami hurtowni farmaceutycznych.
Na polskim rynku działa kilka tysięcy podmiotów zajmujących się szeroko pojętą działalnością medyczną. Ich siła będzie
uzależniona od wzrostu potencjału gospodarczego całego kraju. Prognozy są optymistyczne, dlatego liczymy, że za rok nasza
lista będzie dłuższa.
JS
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1.

Jerzy Starak

1,5

mld z³

O momentu, kiedy w 2003 r. nale¿¹ca do Jerzego Staraka spó³ka Spectra Holding odkupi³a
od Skarbu Pañstwa 23 proc. akcji Polpharmy SA,
sta³ siê on w³aœcicielem niemal 100 proc. akcji firmy ze Starogardu Gdañskiego. W lipcu 2000 r.
Spectra Holding zosta³ g³ównym akcjonariuszem
firmy, po tym jak pañstwowe Zak³ady Farmaceutyczne Polpharma SA zosta³y sprywatyzowane
w oparciu o ca³kowicie polski kapita³.
Spó³ka jest liderem krajowego rynku farmaceutycznego pod wzglêdem iloœci sprzedawanych leków (ponad 11 proc. rynku) oraz wiceliderem pod
wzglêdem wartoœci sprzeda¿y (5,3 proc. rynku).
W 2003 r. sprzeda³a ok. 150 mln opakowañ medykamentów. Od chwili prywatyzacji w³aœciciele
zainwestowali w Polpharmê ok. 355 mln z³.
Swoj¹ strategiê Polpharma opiera na budowie
silnej pozycji w grupie leków kardiologicznych, gastrologicznych i neurologicznych. W ci¹gu najbli¿szych 2–3 lat firma chce zainwestowaæ ok. 340
mln z³. Œrodki te maj¹ byæ przeznaczone na zakup
nowych leków, badania i rozwój w³asnych produktów (wprowadzenie przynajmniej jednego nowego
preparatu), zwiêkszenie mocy produkcyjnej oraz
przejêcia firm farmaceutycznych. Spó³ka zatrudnia
ponad 1 800 pracowników.
Zarz¹d firmy planuje kupno akcji rosyjskiej firmy farmaceutycznej Nizhpharm, jednej z najszybciej rozwijaj¹cych siê firm farmaceutycznych u naszych wschodnich s¹siadów, maj¹cej swoje przedstawicielstwa i zak³ady w krajach by³ego bloku socjalistycznego.
W zesz³ym roku Polpharma wprowadzi³a na rynek tylko jeden lek, chocia¿ na rejestracjê czeka³o 16 preparatów opracowanych przez firmê.
Z powodu trudnoœci z rejestracj¹ w Polsce, szefo-
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Jerzy Starak

wie spó³ki zastanawiaj¹ siê, czy nie rejestrowaæ leków w innych krajach Unii Europejskiej.
Przychody Polpharmy SA w 2003 r. wynios³y 850
mln z³, a zysk netto to ok. 100 mln z³. Spó³ka ma
ambicjê byæ najszybciej rozwijaj¹c¹ siê firm¹ farmaceutyczn¹ w Europie Œrodkowej i Wschodniej.
W 2004 r. jej przychody maj¹ przekroczyæ 1 mld z³,
a w 2007 r. osi¹gn¹æ równowartoœæ 526 mln dol.
W 2000 r. powsta³a w Warszawie firma Polpharma
Biuro Handlowe Sp. z o.o. W 2003 r. uzyska³a ona
173,3 mln z³ przychodów i 3,9 mln z³ zysku netto.
Do ma³¿onki Jerzego Staraka nale¿y Przedsiêbiorstwo Farmaceutyczne Terpol SA. G³ównym kierunkiem dzia³alnoœci firmy jest produkcja leków pediatrycznych, z których wiod¹cymi s¹: witaminy D3,
A, E, C w kroplach, witaminy A+E i E w kapsu³kach, Ibufen – zawiesina o dzia³aniu przeciwgor¹czkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym,
Febrofen – lek o dzia³aniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym w dwóch nowoczesnych formach oraz
szereg innych produktów pediatrycznych i dermatologicznych. Od 2003 r. funkcjonuje Dzia³ Produktów Naturalnych, którego zadaniem jest promocja
ca³ego portfolio nowych produktów pochodzenia
naturalnego. Liniê tê, zapocz¹tkowan¹ przez Vitole
E, kontynuuj¹: Vitamarin – olej z w¹troby rekina,
tran oraz Vitole R – olej z nasion dzikiej ró¿y.
G³ównymi kierunkami eksportu wyrobów Terpolu s¹: Rosja, Ukraina, £otwa i inne kraje by³ego
ZSRR, Udzia³ eksportu w ogólnej sprzeda¿y leków
przekracza 20 proc. W 2003 r. przychody Terpolu
wynios³y ok. 60 mln z³ (w 2002 r. – 53,7 mln z³ ,
zysk netto – 9,7 mln z³). Pod koniec listopada konsorcjum Spectra Holding i Baxter Terpol kupi³o za
36,7 mln z³ 85 proc. akcji Lubelskich Zak³adów
Farmaceutycznych Polfa.
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Zyta i Andrzej
Olszewscy

Rodzina Staraków kontroluje tak¿e 25 proc.
kapita³u akcyjnego Herbapolu Lublin. W ci¹gu
zaledwie kilku lat lubelska spó³ka z ma³ej firmy
przekszta³ci³a siê w najwiêksz¹ grupê zielarsk¹
w kraju. W latach 2001–2003 na inwestycje
podnosz¹ce jakoœæ produkcji i modernizacjê
Herbapol przeznaczy³ niemal 8 mln z³ i ok. 1 mln
z³ na wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹.
W sk³ad grupy kapita³owej wchodz¹ spó³ki
w Gdañsku, Bia³ymstoku i £odzi. Produkty w nich
wytwarzane s¹ sprzedawane pod wspóln¹ mark¹. Firma ma 70 proc. krajowego rynku zió³, 30
proc. syropów spo¿ywczych i 22 proc. rynku herbat owocowych.
Do 2002 r. spó³ka znajdowa³a siê pod kresk¹.
Straty w poprzednich latach spowodowane by³y
koniecznoœci¹ przeprowadzenia restrukturyzacji
i du¿ych inwestycji, które nie dawa³y natychmiastowego zwiêkszenia sprzeda¿y. Cztery lata temu
zadecydowano o poszerzeniu oferty o fitofarmaceutyki, wysoko przetworzone preparaty profilaktyczne dla zdrowia.
Wysi³ek siê op³aci³. O ile w 2002 r. Herbapol
Lublin przyniós³ jeszcze 1,5 mln z³ straty, o tyle
w 2003 r. wypracowa³ ju¿ 3 mln z³ zysku. Przychody
firmy wzros³y o 15 proc., do 145 mln z³. Plany na
2004 r. zak³adaj¹ wzrost o kolejne 10–15 proc.
£¹cznie spó³ki farmaceutyczne kontrolowane
przez rodzinê Staraków i te, w których posiadaj¹
pakiety mniejszoœciowe, zanotowa³y w 2003 r.
przychód w wysokoœci ok. 1,23 mld z³, a zysk netto osi¹gn¹³ ok. 120 mln z³.
Wartoœæ maj¹tku rodziny Staraków
szacujemy na 1,5 mld z³. 3
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2.

Zyta i Andrzej Olszewscy

365

mln z³

Zyta Olszewska jest absolwentk¹ Wydzia³u Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie, a jej m¹¿
– Andrzej Olszewski – absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. On pe³ni
funkcjê przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Farmacolu, ona jest jej cz³onkiem (podobnie jak
dzieci – Anna i Maciej).
Spó³ka powsta³a na pocz¹tku lat 90. Pocz¹tkowo dzia³a³a jako niewielka hurtownia farmaceutyczna, utworzona w Tychach. By³a to jedna
z pierwszych w Polsce prywatnych spó³ek zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ farmaceutyków. Podmiotem
prawa handlowego Farmacol sta³ siê w 1993 r.,
jako spó³ka z o.o.
Podobnie jak inne najwiêksze firmy dzia³aj¹ce
w bran¿y dystrybucji leków, równie¿ Olszewscy wykorzystali k³opoty organizacyjne Cefarmów. Przejêli kilka z nich. Istotnym wydarzeniem w historii
firmy by³o podpisanie umowy z Jelf¹, a nastêpnie
realizacja kupna pakietów akcji w dwóch Cefarmach: Kielce i Wroc³aw. Wzrost znaczenia pozwoli³ spó³ce na nawi¹zanie wspó³pracy z zagranicznymi producentami leków, a nastêpnie sk³oni³
w³aœcicieli do rozpoczêcia procesu upublicznienia
udzia³ów. Pod koniec 1996 r. nast¹pi³o przekszta³-

Maciej Adamkiewicz

cenie Farmacolu w spó³kê akcyjn¹, a na pocz¹tku
1998 r. przeprowadzono publiczn¹ emisjê akcji.
Z tego tytu³u firma pozyska³a 91 mln z³. Debiut
gie³dowy nast¹pi³ 23 kwietnia 1998 r. Dziêki kolejnym przejêciom udzia³ Grupy Kapita³owej Farmacolu w rynku znacz¹co wzrós³. Warszawski Cefarm, ostatni z przejêtych w 2002 r., przyniós³ Farmacolowi dodatkowe 200 mln z³ rocznych przychodów i 54 du¿e apteki. W tym samym roku
w Warszawie firma wybudowa³a swoje centrum logistyczne, które umo¿liwia koordynacjê dostaw na
terenie Polski centralnej i pó³nocnej.
Wtedy te¿ nadszed³ czas na zmianê strategii.
W³aœciciele firmy spostrzegli, ¿e wch³anianie kolejnych hurtowni i przejmowanie sieci aptek nie gwarantuje ju¿ zwiêkszenia sprzeda¿y i zysków. Pojawi³a siê koniecznoœæ poprawienia funkcjonowania
istniej¹cej sieci. Farmacol postanowi³ wspieraæ
najlepszych odbiorców kosztem s³abych i zagro¿onych upad³oœci¹. Zmniejszy³a siê liczba aptek
wspó³pracuj¹cych z firm¹, ale nie zmniejszy³o to
jej przychodów i zysków. Wrêcz przeciwnie.
Farmacol jest dzisiaj drugim pod wzglêdem
wielkoœci dystrybutorem leków w Polsce. Opanowa³ 15 proc. wartoœci tego rynku. Grupê Farmacol tworz¹ m.in. Cefarm Kielce, Cefarm Szczecin,
Cefarm Wroc³aw, Cefarm Warszawa, Eskulap Tarnów i gdañski Farmacol II. W swej ofercie te podmioty maj¹ ponad 15 tys. artyku³ów. Firma ma
ponad 3 tys. sta³ych klientów w ca³ym kraju. S¹
oni obs³ugiwani przez pracowników zatrudnionych
w 18 oddzia³ach regionalnych. Ca³a grupa zatrudnia 1,5 tys. pracowników (w katowickiej centrali pracuje 320 osób).

Farmacol SA jest równie¿ w³aœcicielem ekskluzywnej restauracji Bourbon w Katowicach oraz piêciogwiazdkowego hotelu Belweder w Ustroniu, posiadaj¹cego bogat¹ bazê leczniczo-rehabilitacyjn¹.
Zyta i Andrzej Olszewscy s¹ w³aœcicielami wiêkszoœciowego (ponad 51 proc. akcji daj¹cych im
ok. 65 proc. g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy) pakietu akcji Farmacolu.
W 2003 r. skonsolidowane przychody grupy wynios³y 2,7 mld z³ i by³y wy¿sze o 14,4 proc. od uzyskanych rok wczeœniej. Wypracowa³a ona zysk brutto 62,1 mln z³ i netto 41,7 mln z³. Przychody samego Farmacolu wynios³y 2,34 mld z³ (20,9 proc.
wzrostu), zysk brutto 45,6 mln z³, a netto 42,3 mln z³.
Wartoœæ akcji znajduj¹cych siê
w rêkach rodziny Olszewskich
szacujemy na 365 mln z³. 3

3.

Maciej Adamkiewicz

300

mln z³

Lekarz chirurg, w³aœciciel i prezes firmy Adamed z Pieñkowa. W 1986 r. firmê za³o¿y³ Marian
Adamkiewicz, ojciec obecnego prezesa spó³ki, lekarz ginekolog. Na pocz¹tku lat 90. pomieszczenia po fermie kur przerobi³ na zak³ad produkuj¹-
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cy leki. – Ojciec by³ innowatorem. Chodzi³ z pomys³ami na preparaty ginekologiczne do ró¿nych
firm, ale nikt nie chcia³ ich realizowaæ. W koñcu
postanowi³ dzia³aæ na w³asn¹ rêkê – wspomina³
w jednym z wywiadów Maciej Adamkiewicz.
Na pocz¹tku Adamed specjalizowa³ siê
w produkcji preparatów ginekologicznych
i sprzêtu medycznego, z czasem znacznie rozszerzy³ ofertê. W 1994 r. spó³ka przenios³a siê do
nowej siedziby w Pieñkowie ko³o Warszawy –
wówczas ruszy³ pierwszy nowoczesny zak³ad produkcyjny. W 1996 r. firma przekszta³ci³a siê
w spó³kê z o.o. Wa¿n¹ inwestycj¹ by³a budowa
zak³adu za 20 mln z³ na terenie £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Adamed produkuje m.in. Amlozek, Xartan, Furaginum, Luteinê, Estroplast, Zolafren. Spó³ka
prowadzi badania nad wynalezieniem nowego,
polskiego leku oryginalnego. W ci¹gu 2 ostatnich
lat na program badañ i rozwoju przeznaczy³a blisko 10 mln dol. Efektem tych starañ jest 11 zg³oszeñ patentowych na substancje aktywne i w³asne
formu³y. Niedawno amerykañska agencja FDA zarejestrowa³a wytwarzany przez Adamed przyrz¹d
zapobiegaj¹cy obni¿aniu siê kobiecych narz¹dów
wewnêtrznych. Adamkiewicz zak³ada, ¿e zysk ze
sprzeda¿y w USA wyniesie przynajmniej 10 mln
dol. rocznie. Planuje tak¿e rozpoczêcie eksportu
swoich leków do Arabii Saudyjskiej.
A¿ 90 proc. wartoœci sprzeda¿y generuj¹ trzy
leki z asortymentu firmy. Produkty Adamedu skutecznie konkuruj¹ z produktami zachodnich koncernów, jednak ze strony firm farmaceutycznych
pojawiaj¹ siê zarzuty o naruszenie praw patentowych i nieetyczn¹ konkurencjê. Adamed wygra³
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proces o skopiowanie leku z koncernem Eli Lilly.
Wytoczy³ tak¿e sprawê Novartisowi o rozpowszechnianie informacji, które, zdaniem Adamedu, szkodzi³y sprzeda¿y jednego z jego leków.
Jednak w kwietniu 2004 r. spó³ka przegra³a
w s¹dzie sprawê dotycz¹c¹ reklamy leku na
schorzenie uk³adu kr¹¿enia, w którym poda³a informacje godz¹ce w dobre imiê koncernu Pfizer.
Ambicj¹ Macieja Adamkiewicza jest opatentowanie formu³y leku oryginalnego. Zak³ada on,
¿e kiedy pojawi¹ siê obiecuj¹ce perspektywy,
Adamed podejmie wspó³pracê z którymœ z gigantów farmaceutycznych lub poszuka œrodków
u inwestorów finansowych. – Potrzebne s¹ kwoty
rzêdu 100–200 mln euro. Opracowanie leku
oryginalnego jest na tyle kosztowne, ¿e ekonomicznie uzasadniony jest projekt obliczony na
skalê globaln¹ – ocenia Maciej Adamkiewicz.
Na razie jednak Adamed dzia³a sam. Jest jedn¹ z 25 najwiêkszych firm farmaceutycznych
w Polsce; zatrudnia 340 osób. W latach
1998–2003 zwiêkszy³a przychody ze sprzeda¿y
z 22,1 mln z³ do 156,7 mln z³. W 2001 r. firma
wypracowa³a rekordowy zysk netto – 35,1 mln z³
(rentownoœæ przekroczy³a 30 proc.), rok póŸniej
zmniejszy³ siê on do 16,6 mln z³, by w 2003 r. wynieœæ 9,9 mln z³. Mniejsze zyski s¹ efektem wzmo¿onych inwestycji. – Interesuj¹ mnie nie aktualne
wyniki firmy, ale jej pozycja na rynku za kilka lat
– konkluduje prezes Adamkiewicz. Jednoczeœnie
zapowiada podwojenie przychodów w 2004 r. –
maj¹ one osi¹gn¹æ poziom 300 mln z³.
Wartoœæ firmy nale¿¹cej do Macieja
Adamkiewicza szacujemy na 300 mln z³.

3

Marek Stawski

4

. Aleksandra i Zenon Ziajowie
250

mln z³

Z dyplomem magistra farmacji w rêku i 20-letnim
doœwiadczeniem aptecznym, 15 lat temu Zenon Ziaja postanowi³ za³o¿yæ w³asn¹ firmê. Doœwiadczenie
farmaceutyczne zaowocowa³o, i tak w 1989 r. powsta³ pierwszy krem Ziaja – Naturalny krem oliwkowy.
Do budowy firmy szybko w³¹czy³a siê ¿ona, Aleksandra, z wykszta³cenia farmaceutka. Kilka lat póŸniej, po
ukoñczeniu studiów, do ma³¿eñstwa do³¹czy³y dzieci
i ich wspó³ma³¿onkowie. Zatem Ziaja to klasyczna firma rodzinna. Fotel prezesa nale¿y do Zenona Ziai.
Dziœ gdañska firma produkuje ok. 130 rodzajów
wyrobów (kosmetyków i maœci leczniczych) do pielêgnacji skóry twarzy, cia³a i w³osów. W 2003 r. na
rynek krajowy i na eksport (m.in. do USA, Kanady,
Austrii, Niemiec, Czech, na Litwê, Ukrainê, do Turcji) trafi³y 24 mln opakowañ kosmetyków.
– Od pocz¹tku naszym za³o¿eniem by³o produkowanie kosmetyków dobrej jakoœci, za w miarê
przystêpn¹ cenê. I to siê uda³o. Kupujemy surowce
w renomowanych œwiatowych firmach, przy du¿ych
zamówieniach mo¿na wynegocjowaæ korzystne warunki. Spora sprzeda¿ umo¿liwia stosowanie niskich mar¿. Mamy nowoczesne laboratoria, zespó³
œwietnych fachowców, spe³niamy standardy jakoœci
ISO 9001:2000 – wylicza Zenon Ziaja.
Zak³ad produkcyjny znajduje siê w ekologicznej
strefie regionu pomorskiego, na Kaszubach. Zajmuje 8 ha powierzchni. Ponadto Ziaja na Kaszu-

bach posiada ujêcie wody pitnej zlokalizowane
w strefie ochrony. Ziajowie dysponuj¹ nowoczesn¹
baz¹ badawcz¹ zorganizowan¹ w laboratoria: badawczo-rozwojowe, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Produkcja farmaceutyczna jest zgodna ze
standardem GMP (Good Manufacturing Practice
for Medicinal Products).
Zenon Ziaja zapowiada, ¿e w 2005 r. przeznaczy ok. 3,5 mln z³ na nowe maszyny i technologie
oraz rozpocznie przewidzian¹ na 3 lata budowê
hali produkcyjnej za ok. 14 mln z³.
W firmie pracuje ok. 200 osób. Kolejne 200
osób zatrudniaj¹ firmy przedstawicielskie. Przychody przedsiêbiorstwa w 2003 r. wynios³y 90 mln z³.
By³y one o 16 proc. wy¿sze od uzyskanych rok
wczeœniej. Zysk brutto wyniós³ 14,2 mln z³, a netto
10,4 mln z³. Prognozy na 2004 r. zak³adaj¹ ok.
10-procentowy wzrost przychodów.

Wartoœæ firmy rodziny Ziajów
szacujemy na 250 mln z³. 3

5.

Marek Stawski

200

mln z³

W³aœciciel i dyrektor Przedsiêbiorstwa Produkcji
Farmaceutyczno-Kosmetycznej Profarm Sp. z o.o.
w Lêborku. Firma dzia³a na rynku farmaceutycznym
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od 1990 r., pocz¹tkowo zajmowa³a siê wy³¹cznie
produkcj¹ kosmetyków, jednak w 1998 r. minister
zdrowia i opieki spo³ecznej udzieli³ jej koncesji na
produkcjê leków. Od tego momentu rozpocz¹³ siê
rozwój dzia³alnoœci farmaceutycznej. Profarm jest jedynym tego rodzaju przedsiêbiorstwem z kapita³em
wy³¹cznie polskim, dzia³aj¹cym na Pomorzu Œrodkowym i w ogóle jedn¹ z pierwszych prywatnych firm
kosmetyczno-farmaceutycznych w Polsce.
W lêborskiej firmie znajduje zatrudnienie 120
pracowników. Profarm produkuje preparaty farmaceutyczne zarejestrowane przez Ministerstwo
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej – s¹ to leki dermatologiczne, reumatologiczne, inhalacyjne – dostêpne w aptekach na terenie ca³ego kraju. Firma
wspó³pracuje ze 150 odbiorcami i dostawcami.
W swej ofercie posiada nastêpuj¹ce preparaty: Inhalol, Analgol, Analgalan, Salicylol, Amisol, Variderm, Saliderm, Dezorol i Detosol.
Dwa lata temu w Profarmie uruchomiono produkcjê preparatów do aromaterapii w postaci
olejków eterycznych oraz ich mieszanek pod nazw¹ Promix. Rozpoczêto produkcjê kosmetyków
nowej generacji do pielêgnacji skóry, wprowadzaj¹c seriê pod wspóln¹ nazw¹ Proderma. Produkty
te zawieraj¹ m.in. naturalne oleje oraz olejki eteryczne. Oprócz olejków i oliwek firma wytwarza
kremy, toniki i balsamy do pielêgnacji cia³a.
W 2003 r. Przedsiêbiorstwo Produkcji Farmaceutyczno-Kosmetycznej Profarm Sp. z o.o. uzyska³o
311,2 mln z³ przychodów. To wynik o 10,4 proc.
lepszy od wypracowanego rok wczeœniej. Zysk brutto
wyniós³ 11,5 mln z³, a zysk netto – 7,8 mln z³.
Wartoœæ firmy Marka Stawskiego
szacujemy na 200 mln z³. 3
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Stanisław Han

160
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W³aœciciel wroc³awskiego Przedsiêbiorstwa Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek SA. Posiada ponad 95 proc. akcji spó³ki. Dzia³alnoœæ gospodarcz¹
rozpocz¹³ dok³adnie 20 lat temu od produkcji kosmetyków. W 1990 r. wszystkie wczeœniej zarobione
pieni¹dze zainwestowa³ w uruchomienie produkcji
syropów dla dzieci. PPF Hasco-Lek systematycznie
poszerza³o sw¹ ofertê. Pojawi³y siê nalewki na spirytusie, a w ostatnich latach, po wybudowaniu nowego zak³adu, firma zaczê³a oferowaæ lekarstwa
syntetyczne. Przedsiêbiorstwo posiada ju¿ ponad
sto pozwoleñ na dopuszczenie do obrotu lekarstw,
co zalicza Hasco-Lek do znacz¹cych producentów
farmaceutycznych dzia³aj¹cych na polskim rynku.
W trzecie milenium wroc³awski Hasco-Lek
wkroczy³, uruchamiaj¹c nowy, nowoczesny wydzia³
produkcji kapsu³ek. Linia produkcyjna, instalacje
serwisowe, a tak¿e hale produkcyjne – jak twierdzi
Stanis³aw Han – nale¿¹ do najnowoczeœniejszych
w Europie. Zautomatyzowana produkcja znacznie
zwiêkszy³a mo¿liwoœci produkcyjne spó³ki.
Wiosn¹ 2004 r. firma przekszta³ci³a siê w spó³kê akcyjn¹. Udzia³y zosta³y objête przez za³o¿ycieli oraz wskazane przez nich osoby. Wk³ad w wysokoœci do 10 mln z³ zosta³ pokryty gotówk¹, natomiast pozosta³e akcje zosta³y objête poprzez wniesienie aportem dzia³alnoœci gospodarczej prowa-

Jacek Szwajcowski

dzonej przez Stanis³awa Hana. Firma produkuje
dzisiaj m.in. kapsu³ki, maœci i syropy stosowane
przy kaszlu i przeziêbieniu, witaminy, preparaty od
bólu g³owy, na opryszczkê i zaburzenia trawienia.
Przedsiêbiorstwo posiada certyfikat GMP na
wszystkie produkowane formy leków. Wy³¹cznym dystrybutorem preparatów PPF Hasco-Lek SA na rynku
polskim jest spó³ka Hasco-Lek Dystrybucja sp. z o.o.
W 2003 r. przychody ze sprzeda¿y firmy Hasco-Lek wynios³y 82,4 mln z³, a zysk netto niespe³ na 16 mln z³.
Wartoœæ maj¹tku w³aœciciela spó³ki Hasco-Lek
szacujemy na 160 mln z³. 3

7

Jacek Szwajcowski,
. Zbigniew Molenda

125

mln z³

Jacek Szwajcowski jest absolwentem Wydzia³u
Mechanicznego Politechniki £ódzkiej. Zajmuje fotel prezesa Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA,
najwiêkszego polskiego dystrybutora produktów
farmaceutycznych. Zbigniew Molenda jest cz³onkiem zarz¹du PGF. Spó³ka posiada ponad 20-procentowy udzia³ w krajowej dystrybucji leków.
W 1997 r. PGF (wtedy jeszcze funkcjonuj¹ca pod
nazw¹ Medicines) jako pierwsza spó³ka z bran¿y

wprowadzi³a swoje akcje na Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Wtedy Jacek Szwajcowski
obiecywa³ aktywne uczestnictwo w procesie konsolidacji rynku hurtu farmaceutycznego. Obietnicy dotrzyma³. Œrodki pozyskane dziêki inwestorom gie³dowym – ok. 70 mln z³ ze sprzeda¿y akcji – pozwoli³y
mu zbudowaæ spó³kê, która wytyczy³a nowe szlaki
dla firm zajmuj¹cych siê dystrybucj¹ farmaceutyków.
Jeszcze na pocz¹tku 1998 r. dosz³o do fuzji Medicines z Carbo (najwiêksz¹ wówczas firm¹ prywatn¹)
i Cefarmem B (pierwszym ze sprywatyzowanych Cefarmów). Na bazie tych trzech podmiotów powsta³a
Polska Grupa Farmaceutyczna, która systematycznie
powiêksza³a swój stan posiadania. Kupi³a kontrolne
pakiety Cefarmów w Poznaniu, Krakowie, Olsztynie,
Bydgoszczy, Lublinie, a ostatnio tak¿e w £odzi. Przejê³a te¿ prywatne sieci: Urtica i Biomedic. Teraz przymierza siê do jednego z ostatnich wolnych Cefarmów – bia³ostockiego.
W sk³ad PGF wchodzi 17 spó³ek, które zaopatruj¹ ok. 7 tys. aptek w ca³ej Polsce. W sta³ej ofercie
handlowej ma ok. 18 tys. pozycji asortymentowych.
Firma jako pierwsza wprowadzi³a program marketingowy Dbam o zdrowie, którego celem by³o wspieranie aptek prywatnych oraz promocja zdrowia
i zdrowego trybu ¿ycia wœród pacjentów. Obecnie
w programie uczestniczy ponad 1 800 aptek oraz
800 tys. pacjentów. Ostatni¹ z powa¿nych inwestycji grupy jest zbudowanie w £odzi najwiêkszego
i najbardziej nowoczesnego centrum logistycznego
o powierzchni 6,7 tys. m kw. Otwarto je pod koniec
paŸdziernika 2004 r., po 6 miesi¹cach od wmurowania kamienia erekcyjnego. Koszt inwestycji wyniós³
20 mln z³, powsta³o 140 miejsc pracy. W ca³ej grupie pracuje niemal 3,5 tys. osób, z czego 750 pracowników znajduje zatrudnienie w ³ódzkiej centrali.
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Ryszard Krauze

fot. Agora

Wskutek ekspansji firmy Jacek Szwajcowski
(podobnie Zbigniew Molenda) musia³ siê zdecydowaæ na zmniejszenie swojego stanu posiadania
w spó³ce. Do prezesa PGF nale¿y ok. 11 proc. kapita³u akcyjnego spó³ki. Owe walory rynek wyce nia na ok. 80 mln z³ (ca³a PGF jest warta ok. 730
mln z³). Akcje Molendy warte s¹ 45 mln z³.
Rola Szwajcowskiego i Molendy w ¿yciu PGF
jest jednak znacznie wiêksza ni¿ wynika³oby to
z piastowanych przez nich funkcji i akcjonariatu.
Prezes posiada 31 proc. g³osów na walnym zgro madzeniu akcjonariuszy, a Molenda niespe³na 16
proc., co przy doœæ znacznym rozdrobnieniu w³aœcicielskim sprawia, ¿e ma decyduj¹ce zdanie przy
podejmowaniu kluczowych decyzji dla firmy.
Przychody ca³ego holdingu PGF wynios³y
w 2 0 0 3 r . p r a w i e 3 , 5 7 m l d z ³ i by³y o 12,9 proc.
wy¿sze od uzyskanych rok wczeœniej. Zysk brutto
osi¹gn¹³ poziom 73,8 mln z³, a netto – 36,6
m l n z ³ . W 2 0 0 4 r . f i r m a z a m i e r z a u z y s k a æ 4 mld
z³ przychodów.
Gie³dow¹ wartoœæ maj¹tku wspó³w³aœcicieli
PGF szacujemy na 125 mln z³. 3

8.

Ryszard Krauze
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Pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej warszawskiej firmy Bioton SA. Nale¿¹ca do
Krauzego spó³ka Prokom Investment posiada
49,99 proc. akcji Biotonu.
Obecnie Bioton jest trzecim pod wzglêdem
wielkoœci producentem insuliny w Polsce. W pierwszym pó³roczu 2004 r. spó³ka mia³a 7,2 proc.
udzia³u w rynku insulin (jego wartoœæ w cenach
producenta wynosi niespe³na 490 mln z³). Jej celem jest opanowanie 30 proc. tego rynku w ci¹gu
najbli¿szych 2–3 lat, a na koniec 2004 r. osi¹gniêcie poziomu 20 proc. Sprzeda¿ insuliny generuje
niewiele ponad 40 proc. przychodów firmy. Pozosta³e przychody przypadaj¹ g³ównie na antybiotyki.
W 2004 r. roku Bioton przeprowadzi³ dwie niepubliczne emisje akcji. W kwietniu 12,36 proc.
maj¹tku firmy obj¹³ bank BACA. Spó³ka uzyska³a
z tej transakcji 20 mln z³, nastêpnie przekszta³ci³a
siê w spó³kê akcyjn¹ i w sierpniu sprzeda³a akcje
za 66,8 mln z³. Objêli je Prokom Investments oraz
inni akcjonariusze. £¹cznie Bioton dosta³ wiêc od
swoich w³aœcicieli 86,8 mln z³ na rozwój.
Œrodki te bêd¹ przeznaczone na wprowadzenie
na rynek nowych leków oraz rozbudowê zak³adu
produkcyjnego spó³ki. Za 2 lata firma zamierza
rozpocz¹æ eksport insuliny do krajów Unii Europejskiej. W planach jest budowa nowego zak³adu
wytwarzaj¹cego ten specyfik. Bioton ma ambitne
plany inwestycyjne na lata 2004–2009. W tym
okresie chce wydaæ na rozwój 250 mln z³, z czego 80–100 mln z³ na nowe leki. W ci¹gu najbli¿szych kilku lat firma chcia³aby opracowaæ nowy
typ insuliny. By³by to produkt innowacyjny, czyli wymyœlony i opatentowany przez spó³kê. Poza tym
Bioton chce poszerzyæ swój asortyment o nowe

preparaty hormonalne, przeciwnowotworowe, antybiotyki, krople do oczu i preparaty przeciw cukrzycy oraz zapaleniu w¹troby. Pozosta³e pieni¹dze zamierza zainwestowaæ w rozwój swoich zak³adów, w których bêd¹ produkowane te leki.
Bioton jest pierwsz¹ spó³k¹ biotechnologiczn¹,
która zadebiutuje na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Na razie oferta publiczna
obejmie 10 proc. akcji, czyli 16 mln walorów. Prospekt emisyjny zosta³ upubliczniony w listopadzie,
a do koñca 2004 r. spó³ka ma wejœæ na gie³dê.
Ryszard Krauze kontroluje w Biotonie
maj¹tek, którego wartoœæ szacujemy
na 120 mln z³. 3

9.

Kazimierz Herba

90

mln z³

Jest absolwentem Wydzia³u Handlu Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, wspó³za³o¿ycielem spó³ki Torfarm (dzisiaj czwartej pod wzglêdem wielkoœci
w swojej bran¿y), a od 1994 r. prezesem Zarz¹du tej
toruñskiej firmy. Piastuje równie¿ funkcjê prezesa
Krajowego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Krótko po transformacji ustrojowej Kazimierz
Herba, razem ze sw¹ ¿on¹ Katarzyn¹, magistrem
farmacji, postanowili wzi¹æ sprawy w swoje rêce.

Wykszta³cenie ¿ony by³o jednym z powodów, dla
których ma³¿eñstwo Herbów zainwestowa³o
w bran¿ê farmaceutyczn¹. W rezultacie w 1990 r.
powsta³ Torfarm. Trzy lata póŸniej uzyska³ status
zak³adu pracy chronionej. W kolejnym, 1994 r.
nast¹pi³o przekszta³cenie ze spó³ki z o.o. w spó³kê akcyjn¹ – powstaje Torfarm SA. Trzy lata temu
spó³ka sta³a siê firm¹ o zasiêgu ogólnopolskim.
Od tego momentu sieæ handlowa obejmuje
90 proc. powierzchni kraju (13 biur handlowych,
11 oddzia³ów, 7 magazynów).
Kto wie jednak, czy nie najwa¿niejszym wydarzeniem dla przysz³oœci firmy Kazimierza Herby by³
debiut na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych
w Warszawie jesieni¹ 2004 r. Debiut nie wypad³
zbyt okazale, w tym dniu cena okaza³a siê o 2,1
proc. ni¿sza od ceny emisyjnej, ale prezes Herba
tym siê nie przejmuje. Zwraca uwagê na korzyœci,
jakie niesie ze sob¹ udana emisja akcji.
Wp³ywy z niej wynios³y 31 mln z³. Znaczn¹ ich
czêœæ (23 mln z³) spó³ka przeznaczy na zwiêkszenie
œrodków obrotowych. 5 mln z³ poch³onie wdro¿enie
systemu informatycznego, a kolejne 3 mln z³ bêdzie
kosztowa³o uruchomienie nowego magazynu
w Gdañsku oraz przeniesienie magazynu w Toruniu.
Do toruñskiej firmy nale¿y dzisiaj ponad
9 proc. krajowego rynku dystrybucji leków. Jej
oferta asortymentowa obejmuje ponad 15 tys.
produktów farmaceutycznych i materia³ów medycznych. Spó³ka skoncentrowa³a siê na wspó³pracy z aptekami – do grona klientów nale¿y ich
ponad 4 tys.; natomiast w coraz mniejszym stopniu zaopatruje szpitale. Ca³a grupa zatrudnia ponad 1 000 pracowników.
Po przeprowadzonej emisji Kazimierz Herba posiada 2 mln akcji, czyli 74 proc. maj¹tku Torfarmu
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Leszek Rafał

(20 proc. odda³ inwestorom instytucjonalnym,
5 proc. indywidualnym, a 1 proc. pracownikom).
W 2003 r. spó³ka uzyska³a prawie 1,1 mld z³
przychodów ze sprzeda¿y – 44,1 proc. wiêcej ni¿
rok wczeœniej. Wygenerowa³a 8,4 mln z³ zysku
brutto, a zysk netto wyniós³ 7,5 mln z³, co oznacza,
¿e by³ on o 141 proc. wy¿szy ni¿ rok wczeœniej.
Przychody netto ze sprzeda¿y grupy Torfarm wynios³y po trzech kwarta³ach 946 mln z³. To o 19
proc. wiêcej ni¿ przed rokiem. Na koniec wrzeœnia
grupa mia³a 9,25 proc. udzia³u w rynku aptecznym w Polsce. Zysk netto wyniós³ w tym okresie
5,6 mln z³. Przychody w 2004 r. maj¹ przekroczyæ
1,3 mld z³. Na koniec 2006 r. szef Torfarmu planuje uzyskanie 11,5 proc. udzia³u w rynku aptek.
Wartoœæ walorów znajduj¹cych siê w rêkach
prezesa szacujemy na ok. 90 mln z³. 3

10

Leszek Rafał,
. Bolesław Kukolewski

80
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Hand-Prod jest jedn¹ z najstarszych firm medycznych w Polsce. W 1986 r. za³o¿yli j¹ Leszek Rafa³ (dyr. naczelny) i Boles³aw Kukolewski (dyr.
generalny). Pomys³em na firmê by³a dystrybucja
sprzêtu – pocz¹tkowo diagnostycznego i aparatury
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Bolesław Kukolewski

naukowej dla placówek leczniczych i oœrodków naukowych polskiej s³u¿by zdrowia. Z czasem firma
zaczê³a dzia³aæ tak¿e w innych dziedzinach medycyny, takich jak chirurgia (od 1989 r.) oraz leki (od
1992 r.). Rozszerzaj¹ca siê oferta wymusi³a starania
o uzyskanie dodatkowych zezwoleñ i koncesji. I tak
jako jeden z pierwszych w 1989 r. Hand-Prod uzyska³ koncesjê na otwarcie sk³adu celnego w Warszawie. W 1991 r. firma uzyska³a koncesjê na prowadzenie hurtowni leków. Obecnie Hand-Prod jest
dostawc¹ leków i wysoko specjalistycznych produktów medycznych dla placówek polskiej s³u¿by zdrowia. Obs³uguje ponad 600 szpitali, 700 aptek,
wiêkszoœæ hurtowni farmaceutycznych oraz instytuty
naukowo-badawcze. Oferowane produkty zosta³y
podzielone na dzia³y tematyczne: farmacja (leki dla
lecznictwa zamkniêtego z zakresu stosowanego
w dializoterapii, transplantologii i onkologii), chirurgia (endoprotezy stawu biodrowego, sprzêt endo- i laparoskopowy, szwy chirurgiczne), diagnostyka laboratoryjna (odczynniki i sprzêt do badañ laboratoryjnych), stacje uzdatniania wody (do celów
medycznych), diabetologia (glukometry i dedykowane dla nich testy paskowe, s³u¿¹ce do samokontroli dla chorych na cukrzycê). Ostatni dzia³ generuje ok. 50 proc. obrotów firmy. Hand-Prod od czasu powstania zwiêksza obroty œrednio o ok. 20–30
proc. rocznie. Dynamikê rozwoju firmy ilustruje
przesuniêcie siê o 98 miejsc w górê w rankingu najwiêkszych polskich przedsiêbiorstw dziennika Rzeczpospolita – z miejsca 738. w 2002 r. na 640.
w 2003 r. W 2003 r. przychody ze sprzeda¿y wynios³y 240,4 mln z³.
Maj¹tek w³aœcicieli Hand-Produ
szacujemy na 80 mln z³. 3

Tomasz Purwin,
. Marek Jędrzejczak,
Mirosław Kalisiewicz

11

75

mln z³

Posiadaj¹ ponad po³owê akcji spó³ki Natur
Produkt Zdrovit (51 proc.). Tomasz Purwin jest
prezesem firmy Natur Produkt Zdrovit. Firma zosta³a za³o¿ona w 1991 r. Na pocz¹tku swojej
dzia³alnoœci zajmowa³a siê dystrybucj¹ produktów farmaceutycznych znanych na rynkach europejskich. Z czasem jednak firma zaczê³a wytwarzaæ w³asne preparaty lecznicze. W latach
1994–1996 wybudowana zosta³a fabryka farmaceutyczna Natur Produkt Pharma. Przy jej budowie wykorzystano obiekty dawnej Spó³dzielni
Inwalidów w Ostrowi Mazowieckiej. W budynkach tych przeprowadzono gruntowny remont
pomieszczeñ i instalacji, w sposób gwarantuj¹cy
dotrzymanie wysokich norm okreœlonych przez
standardy europejskie. Potwierdzeniem tego jest
uzyskanie przez Natur Produkt Zdrovit certyfikatu
Good Manufacturing Practice.
Procedury GMP, okreœlane w produkcji leków,
zobowi¹zuj¹ firmê do sta³ej kontroli procesów
produkcyjnych, od etapu zaopatrzenia surowcowego do ostatecznej wysy³ki leków gotowych.
Jednym z elementów procedur GMP jest posiadanie zaplecza analitycznego. Laboratorium mo-

¿e wykonywaæ oznaczenia mikrobiologiczne zarówno gotowych produktów farmaceutycznych
i kosmetycznych, jak równie¿ opakowañ oraz badania fizykochemiczne dla potrzeb farmacji
i przemys³u kosmetycznego.
W spó³ce zatrudnionych jest 91 pracowników.
Natur Produkt Zdrovit posiada w swej ofercie preparaty witaminowe zawieraj¹ce sk³adniki mineralne i preparaty zio³owe. Hitem rynkowym jest seria
Zdrovit, która zosta³a nagrodzona Polskim God³em Promocyjnym Teraz Polska w 13. edycji konkursu na najlepsze produkty i us³ugi.
W 2003 r. Natur Produkt Zdrovit wypracowa³
71,1 mln z³ przychodów. Tym samym by³y one
o 20,1 proc. wy¿sze od uzyskanych w 2002 r.
Zysk netto firmy wyniós³ 5,2 mln z³.
Wartoœæ maj¹tku trzech wspó³w³aœcicieli
Zdrovitu szacuje siê na 75 mln z³. 3

12

Grażyna i Andrzej
. Furmanowie

70
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Ma³¿eñstwo, które posiada ponad po³owê
akcji pabianickiej firmy Aflofarm. Andrzej Furman
pe³ni funkcjê prezesa spó³ki.
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Na pocz¹tku 1989 r. w Pabianicach powsta³a
spó³ka Aflopa. Jej celem by³a produkcja leków,
jednak pocz¹tkowo zajmowa³a siê wy³¹cznie
handlem farmaceutykami. Po roku dzia³alnoœci
hurtownia farmaceutyczna posiada³a ju¿ cztery
oddzia³y, w Pabianicach, Wroc³awiu, Radomiu
i Bielsku-Bia³ej.
Prze³omowym dla Aflopy by³ 1993 r. Wtedy
przedsiêbiorstwo skoncentrowa³o siê na produkcji
leków. Pocz¹tkowo wytwarzano proste preparaty
galenowe, ale z biegiem czasu rozpoczê³a siê produkcja leków z³o¿onych. Do 1997 r. oferta asortymentowa rozszerzy³a siê do blisko 100 preparatów.
W tym samym roku podjêta zosta³a decyzja o sprzeda¿y hurtowni leków i skoncentrowaniu siê na produkcji farmaceutyków.
2002 r. przyniós³ przekszta³cenie Aflopy
w dwie niezale¿ne spó³ki. Powsta³y: Aflofarm Farmacja Polska i Aflofarm Fabryka Leków. Dzisiaj
Aflofarm prowadzi produkcjê leków w trzech nowoczesnych zak³adach mieszcz¹cych siê w Pabianicach, Rzgowie i Ksawerowie, w których
³¹cznie pracuje ok. 220 osób.
W asortymencie firmy znajduje siê ok. 130 artyku³ów, na które sk³adaj¹ siê g³ównie leki OTC. Wed³ug IMS Aflofarm posiada 2,85 proc. iloœciowego
udzia³u w rynku OTC i 1,17 proc. jego wartoœci.
W ubieg³ym roku przychody firmy wzros³y o 40
proc. Osi¹gnê³y poziom 46 mln z³. Aflofarm wy pracowa³ te¿ zysk netto w wysokoœci ponad 5 mln
z³. W 2004 r. plan zak³ada poprawê przychodów
o kolejne 30 proc., do wysokoœci 65 mln z³.
Wartoœæ akcji rodziny Furmanów
w Aflofarmie szacujemy na 70 mln z³.
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13.

Wiktor Napióra

65
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Magister farmacji. Jest za³o¿ycielem, g³ównym
akcjonariuszem i prezesem Zarz¹du ³êczyckiej firmy Hurtap SA, przedsiêbiorstwa zajmuj¹cego siê
hurtow¹ dystrybucj¹ produktów i materia³ów medycznych do aptek.
Firma powsta³a w 1990 r. na fali wielu prywatyzacji na rynku farmaceutycznym w Polsce. Wiktor Napióra wykorzysta³ swe wykszta³cenie farmaceutyczne. Konsekwentnie realizowana polityka rozwoju doprowadzi³a do tego, ¿e ³êczycka
spó³ka plasuje siê w pierwszej dziesi¹tce najwiêkszych hurtowni farmaceutycznych w Polsce.
Firma posiada rozwiniêt¹ sieæ dystrybucji z oddzia³ami w Gdañsku, G³ogowie, Tychach i Warszawie. Wspó³pracuje z ok. 2,5 tys. aptek na terenie ca³ego kraju, dziêki czemu posiada 5 proc.
udzia³ów w wartoœci farmaceutycznego obrotu
hurtowego w Polsce.
Firma zatrudnia ponad pó³ tysi¹ca pracowników.
W styczniu 1999 r. centrala spó³ki przenios³a siê do
nowego obiektu. Integraln¹ czêœci¹ hurtowni s¹
magazyny o powierzchni ok. 6,5 tys. m kw., w pe³ni zautomatyzowane, znacznie usprawniaj¹ce cykl
realizacji zamówieñ. Hurtap spe³nia miêdzynarodowe normy GDP (Dobra Praktyka Dystrybucji).
W styczniu 2003 r. zosta³ oddany do u¿ytku nowoczesny magazyn z dodatkow¹ powierzchni¹ admi-
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Irena Eris

nistracyjn¹. System funkcjonowania ca³oœci jest autorskim pomys³em pracowników firmy, a jego uruchomienie nast¹pi³o w lipcu 2002 r.
W styczniu 2002 r., z inicjatywy prezesa Napióry,
zosta³a utworzona Fundacja na rzecz Seniorów Polskiej Farmacji. Celem fundacji jest pomoc osobom,
które z powodu wieku nie s¹ czynne zawodowo.
Firma posiada tak¿e oœrodek wczasowy (po³o¿ony 45 km od swej siedziby), kawiarniê, klub jeŸdziecki, pi³karski i fitness club.
Oœrodek Wypoczynkowy Hurtap SA w Mstowie ko³o Chodcza, po³o¿ony jest nad brzegiem
Jeziora Chodeckiego, dysponuje 115 miejscami
noclegowymi.
W 2003 r. przychody spó³ki wynios³y 517,5 mln
z³. By³y o 43,7 proc. wy¿sze ni¿ rok wczeœniej. Fir ma uzyska³a te¿ zysk netto w wysokoœci 5,1 mln z³
(w 2002 r. by³o to 3,8 mln z³).
Wartoœæ maj¹tku Wiktora Napióry
szacujemy na 65 mln z³. 3

14.

Irena Eris
i Henryk Orfinger
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Ma³¿eñstwo – w³aœciciele Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris.

Ona ukoñczy³a farmacjê na Akademii Medycznej w Warszawie. Doktorat obroni³a na berliñskim
Uniwersytecie Humboldta. W swojej firmie pe³ni
funkcjê dyrektora ds. rozwoju, od pocz¹tku jej istnienia zajmuje siê kreacj¹ nowych produktów i zarz¹dza procesem ich powstawania.
On jest absolwentem Wydzia³u Transportu Politechniki Warszawskiej. Od pocz¹tku zarz¹dza firm¹,
zajmuj¹c fotel prezesa Zarz¹du. Pe³ni tak¿e funkcje
przewodnicz¹cego Rady G³ównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych oraz prezesa Polskiego Zwi¹zku Pracodawców Prywatnych Bran¿y Kosmetycznej. Jest cz³onkiem Polskiej Rady Biznesu.
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris powsta³o w 1983 r. jako ma³y zak³ad rzemieœlniczy, zatrudniaj¹cy jednego pracownika (w³aœcicielkê) i produkuj¹cy jeden rodzaj kremu. Wczeœniej Irena Eris porzuci³a pañstwow¹ posadê i w domowym warsztacie wyprodukowa³a ten pierwszy krem. Cztery lata
póŸniej firma otworzy³a nowy zak³ad przy ul. Chopina w Piasecznie. Dziesiêciolecie istnienia spó³ka
œwiêtowa³a ju¿ w fabryce przy ul. Armii Krajowej.
W 1995 r. swe podwoje otworzy³ pierwszy Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris. Dzisiaj dzia³a ich ju¿ 17
(w tym 2 za granic¹ – w Moskwie i Bogocie).
W 1998 r. firma, jako pierwsza w Europie, zastosowa³a w kosmetyku witaminê K. Trzy lata póŸniej powsta³o Centrum Naukowo-Badawcze Dr Irena Eris,
w którym prowadzone s¹ unikalne badania in vitro
na komórkach ludzkiej skóry.
Firma zatrudnia ponad 300 pracowników. Wytwarza i dystrybuuje ok. 350 rodzajów produktów. W ci¹gu miesi¹ca sprzedaje ich 1 mln sztuk. Laboratorium
Kosmetyczne Dr Irena Eris posiada ok. 17-proc.
udzia³ w rynku kosmetyków do pielêgnacji twarzy.
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Adam Rozwadowski

Do ma³¿eñstwa Eris – Orfinger nale¿y te¿ hotel Spa
w Krynicy Zdroju (rozpocz¹³ dzia³alnoœæ w 1997 r.,
a w ubieg³ym roku uzyska³ przychód w wysokoœci
6 mln z³). Podobny hotel (wy¿szej klasy) powstaje ko³o Ostródy. Ponadto firma oferuje klientom 20 autorskich zabiegów kosmetycznych, sk³adaj¹cych siê
na Program Profesjonalny Dr Irena Eris.
Spó³ka eksportuje swoje wyroby do 18 krajów
na ca³ym œwiecie i w³aœnie w eksporcie w³aœciciele upatruj¹ g³ówn¹ szansê na rozwój. W ci¹gu
9 miesiêcy bie¿¹cego roku zwiêkszy³ siê on o 63
proc., w tym do krajów Unii Europejskiej a¿ o 133
proc. Na koniec 2004 r. w³adze firmy prognozuj¹
zwiêkszenie udzia³u eksportu do Unii z 28 do 58
proc. w ca³oœci swoich obrotów z zagranic¹.
W 2003 r. wszystkie firmy wchodz¹ce w sk³ad
Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris osi¹ gnê³y przychód w wysokoœci ok. 91 mln z³. By³ on
o 6,1 proc. wy¿szy ni¿ rok wczeœniej. Spó³ka wy pracowa³a zysk brutto 5,2 mln z³ i netto – 2 mln
z ³ . W z r o s t e k s p o r t u m a s p r a w i æ , ¿ e w 2004 r.
przychody ze sprzeda¿y zbli¿¹ siê do 100 mln z³.
Wartoœæ firmy Ireny Eris i Henryka Orfingera
szacujemy na 60 mln z³. 3
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Adam Rozwadowski
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Ukoñczy³ Politechnikê Gdañsk¹. W latach
1972–1985 by³ kierownikiem oddzia³u ogólnotechnicznego w STOEN-ie. Kierowa³ tak¿e biurem projektowania i realizacji inwestycji.
W 1993 r. za³o¿y³ Centrum Medyczne Enel-Med. Firma zaczyna³a od us³ug stomatologicznych. W strukturze Enel-Medu wydzielony jest
pion biznesowo-administracyjny oraz pozioma
struktura nadzoru medycznego. Podstawowymi
jednostkami produkcyjnymi s¹ oddzia³y realizuj¹ce bezpoœrednio us³ugi medyczne. Enel-Med
posiada obecnie 14 gabinetów dentystycznych
ze wszystkimi specjalistami, 3 pracownie RTG
oraz CT z programem Dental, a tak¿e laboratorium protetyczne dysponuj¹ce unikalnymi technologiami. Firma szkoli lekarzy stomatologów
z ca³ego kraju. W Zespole Poradni Specjalistycznych Enel-Med zatrudnia lekarzy wszystkich
specjalnoœci. Posiada ³¹cznie 45 gabinetów
konsultacyjnych, 10 gabinetów pielêgniarskich
i zabiegowych, 4 pracownie USG z kolorowym
dopplerem. Klimatyzowane sale wyposa¿one s¹
w sprzêt endoskopowy, aparaturê anestezjologiczn¹, mikroskop chirurgiczny, RTG – ramiê,
C-plazmê argonow¹ i osprzêt do wielu operacji
specjalistycznych. Szpital dysponuje aktualnie
20 ³ó¿kami w dwuosobowych, klimatyzowanych
pokojach. Enel-Med jest pierwsz¹ firm¹ w Polsce dzia³aj¹c¹ online. Zatrudnia w sumie blisko
450 osób. Adam Rozwadowski ma wiele planów. Chcia³by doprowadziæ do stworzenia ogólnopolskiej, sieciowej firmy medycznej i rozwoju
ubezpieczeñ zdrowotnych. Firma chce te¿ wyposa¿yæ centra diagnostyki obrazowej w 15 szpitalach na terenie kraju.

Tadeusz Wesołowski

W 2003 r. przychody Centrum Medycznego
Enel-Med wynios³y 29 mln z³. Zysk firmy to ok.
3,5 mln z³.
Wartoœæ maj¹tku Adama Rozwadowskiego
szacujemy na 55 mln z³. 3
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Tadeusz Wesołowski
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Jest za³o¿ycielem, prezesem Zarz¹du i g³ównym akcjonariuszem trzeciej pod wzglêdem
wielkoœci (po PGF i Farmacolu) hurtowni farmaceutycznej w Polsce.
Spó³ka Prosper zosta³a za³o¿ona w 1990 r., a od
5 lat jest notowana na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Zasiêgiem dzia³ania obejmuje
98 proc. obszaru Polski, co umo¿liwia zaopatrywanie 97 proc. Polaków. Firma dostarcza medykamenty do ponad 6 tys. aptek, 100 hurtowni i szpitali. Jej
udzia³ w rynku szacowany jest na ponad 10 proc.
Oferta asortymentowa Prospera zawiera ponad 16
tys. leków i produktów. Ich dostawcami s¹ najwiêksi
producenci leków w Polsce i na œwiecie – 600 firm.
Firma Weso³owskiego posiada 13 centrów
dystrybucyjnych w Polsce: w Warszawie, Poznaniu, Wroc³awiu, Krakowie, £odzi, Gdañsku, Pakoœci ko³o Bydgoszczy, Sosnowcu, Lublinie, Rze-

szowie, Bielsku-Bia³ej i Olsztynie oraz w Szczecinie. W sk³ad grupy kapita³owej Prosper wchodz¹
tak¿e Cefarm Czêstochowa SA i Citodat SA
(³¹cznie ok. 2,5 proc. udzia³u w rynku) oraz
spó³ka internetowa Pfm.pl, zarz¹dzaj¹ca portalem farmaceutyczno-medycznym.
W maju 2004 r. o Prosperze zrobi³o siê g³oœno
w bran¿y po tym, jak spó³ka zale¿na grupy o nazwie
Citodat zaczê³a oferowaæ aptekom leki po cenie od
5 proc. do 15 proc. ni¿szej od cen stosowanych
przy tradycyjnej sprzeda¿y. Warunkiem tego dyskonta by³a p³atnoœæ w gotówce. Prosper zak³ada³,
¿e z takiej formy sprzeda¿y mo¿e skorzystaæ do
3 tys. aptek, których kondycja finansowa jest dobra.
Dziêki nowej formie sprzeda¿y firma mia³a zdobyæ
klientów wœród szpitali. Jak twierdzi Zarz¹d, pierwsze miesi¹ce funkcjonowania programu Citodat
przynios³y niez³e efekty – tylko dziêki niemu miesiêczne przychody powiêkszy³y siê o ok. 1 mln z³.
W nowym roku koncern planuje dalszy rozwój
sieci dystrybucji – przewiduje siê w tym celu inwestycje rzêdu 10–12 mln z³ w teleinformatykê,
a tak¿e budowê nowych centrów dystrybucyjnych
(w tym magazynu na Œl¹sku z siedzib¹ w Sosnowcu). W 2005 r. Prosper zamierza zwiêkszyæ swoj¹
sprzeda¿ o ok. 10 proc., a zysk netto o ponad 20
proc., do poziomu dwucyfrowego.
Do Tadeusza Weso³owskiego nale¿y niemal
3,6 mln akcji (52,25 proc.) spó³ki Prosper SA.
Ca³¹ firmê rynek wycenia na ok. 100 mln z³. Akcje nale¿¹ce do Weso³owskiego s¹ uprzywilejowane i zapewniaj¹ w³aœcicielowi ok. 84 proc.
g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Zatem prezes firmy w³aœciwie sam mo¿e podejmowaæ strategiczne dla firmy decyzje.
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Jarosław Józefowicz
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W 2003 r. ca³y holding uzyska³ 1,59 mld z³
przychodu ze sprzeda¿y, co oznacza wzrost
o prawie 7,8 proc. w porównaniu z 2002 r. Zysk
brutto wyniós³ ponad 15,7 mln z³, a netto – 3,4
mln z³. Lepsze wyniki uzyska³a g³ówna spó³ka –
p r z y p r z y c h o d a c h 1 , 5 m l d z ³ ( p o p r a w a w ci¹gu
roku o 1 0 , 1 p r o c . ) w y p r a c o w a ³ a z y s k b r u t t o
16,6 mln z³ i netto 7,7 mln z³.
Po pierwszym pó³roczu przychody ze sprzeda¿y Prospera wzros³y do 793,4 mln z³ z 732,4
mln z³ rok wczeœniej, a zysk netto zwiêkszy³ siê
do 5,7 mln z³.
Gie³dow¹ wartoœæ maj¹tku Weso³owskiego
szacujemy na 50 mln z³. 3
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Jarosław Józefowicz
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Prezes Zarz¹du Toruñskich Zak³adów Materia³ów Opatrunkowych. Firma powsta³a w 1951 r.,
przez 40 lat dzia³a³a jako przedsiêbiorstwo pañstwowe. W 1991 r. TZMO zosta³y sprywatyzowane. W tym procesie udzia³ wziêli pracownicy
i przedstawiciele œrodowiska medycznego – osoby
fizyczne, obywatele polscy. Powsta³a spó³ka pracownicza. W momencie prywatyzacji firma zatrudnia³a 800 osób. Dzisiaj tylko w Polsce pracuje
w niej ponad 4 100 osób. Kapita³ akcyjny TZMO
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jest bardzo rozdrobniony. Prezes Józefowicz posiada kilka procent akcji firmy, któr¹ zarz¹dza.
Toruñskie Zak³ady Materia³ów Opatrunkowych
s¹ producentem i dystrybutorem wyrobów higienicznych dla kobiet i dzieci sprzedawanych pod
mark¹ Bella i Happy, medycznych materia³ów
opatrunkowych – Matopat oraz produktów dla
osób z problemami urologicznymi – Seni.
W sk³ad Grupy TZMO wchodzi 15 spó³ek produkcyjnych – 5 w Toruniu, Brodnicy, Bydgoszczy,
£odzi, 3 w Zelowie, Ciœcu ko³o ¯ywca, Krakowie,
Pieszycach, a tak¿e w Kowalewie Pomorskim. Ponadto grupa posiada 3 spó³ki produkcyjne poza
Polsk¹ (w Rosji, Indiach i na Ukrainie) oraz 15
spó³ek handlowych – 3 w Rosji, na Ukrainie, £otwie, w Czechach, na S³owacji, Wêgrzech, w Rumunii, Indiach, Niemczech, Holandii i 3 w Polsce
(Toruñ, Szczecin i Gdañsk). Firma œwiadczy tak¿e
us³ugi medyczne. Od czerwca 2001 r. dzia³a
w Toruniu wybudowany przez TZMO Szpital Specjalistyczny Matopat. Oprócz leczenia pe³ni on
równie¿ funkcjê oœrodka badawczo-rozwojowego
i centrum szkoleniowego. Toruñskie Zak³ady prowadz¹ tak¿e prywatn¹ kasê chorych. Ponadto nale¿¹ce do Grupy spó³ki w Toruniu i Moskwie
œwiadcz¹ us³ugi informatyczno-ksiêgowe.
W Polsce udzia³ w rynku wyrobów ze znakiem
Bella wynosi ok. 60 proc., w Rosji – 36 proc., na
Ukrainie – 45 proc.
W 2003 r. Toruñskie Zak³ady Materia³ów Opa trunkowych uzyska³y 1,25 mld z³ przychodów. Wy pracowa³y te¿ zysk netto w wysokoœci 104,5 mln z³.
Wartoœæ akcji TZMO znajduj¹cych siê
w rêkach prezesa Józefowicza
szacujemy na 40 mln z³. 3
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Grzegorz Dzik
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Grzegorz Dzik,
. Józef Biegaj
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Za³o¿yciele i wspó³w³aœciciele Grupy Kapita³owej Impel SA z Wroc³awia, któr¹ tworzy 13
spó³ek specjalizuj¹cych siê w us³ugach dla firm.
Jedn¹ z nich jest istniej¹ce od 1998 r. Centrum
Medycyny i Rehabilitacji Medar. W ramach swojej dzia³alnoœci spó³ka zarz¹dza przychodni¹ we
Wroc³awiu. Nale¿¹ do niej tak¿e Prywatne Centra Medyczne Promedis we Wroc³awiu i w Krakowie. Ponadto Medar wspó³pracuje z ok. 300
placówkami medycznymi na terenie ca³ej Polski.
Pocz¹tkowo Medar by³ przychodni¹ dla pracowników niepe³nosprawnych grupy kapita³owej Impel.
Z czasem sta³ siê placówk¹ otwart¹. Centrum dysponuje powierzchni¹ ponad 2,5 m kw. Pacjentami
opiekuje siê 85-osobowy zespó³ medyczny.
Spó³ka obs³uguje ponad 40 tys. pacjentów,
g³ównie na terenie po³udniowej Polski. Ok. 12 tys.
z nich to osoby indywidualne, co daje Medarowi
5-procentowy udzia³ w rynku prywatnych us³ug
medycznych dla osób indywidualnych.
Firma opanowa³a tak¿e ok. 10 proc. rynku us³ug
medycznych dla firm. Do klientów sieci Promedis
nale¿¹ m.in. pracownicy takich firm, jak Abra, Bank
Zachodni WBK, Baumit, British Petroleum, Cargill,
Carrefour, Computer, GK Impel, Interia.pl, Kruk,

Lukas Bank, Masterlink Express, Orlen Transport,
Tesco, Viessmann, Whirlpool i Work Service.
Grzegorz Dzik posiada w spó³ce Impel 33,5
proc. akcji (39,36 proc. g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – 7,9 mln g³osów) i jest
prezesem Zarz¹du tej firmy. Pe³ni równie¿ funkcjê
wiceprezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich. Józef Biegaj ma w notowanej na warszawskiej gie³dzie spó³ce Impel 25,27 proc. akcji (29,7
proc. g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – 5,9 mln g³osów). Przychody GK Impel
w 2003 r. wynios³y 559 mln z³ (w tym przychody ze
sprzeda¿y 449 mln z³), a zysk netto 22 mln z³. Dzik
i Biegaj posiadaj¹ wspólnie 58,77 proc. akcji Impelu (69,26 proc. g³osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). W po³owie roku za akcjê spó³ki trzeba by³o p³aciæ 30 z³.
Natomiast firma Medar w 2003 r. uzyska³a ok.
50 mln z³ przychodów – generuje zatem ok. 10
proc. wszystkich przychodów GK Impel SA.
Wartoœæ maj¹tku Dzika i Biegaja w Medarze
szacujemy na 30 mln z³. 3
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Aleksander Żurek
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Magister farmacji. W³aœciciel i prezes Zarz¹du
katowickiej firmy Salus International Sp. z o.o.
Spó³ka istnieje od 1991 r. Zespó³ jej pracowników
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i osób wspó³pracuj¹cych liczy ponad 100 osób.
Podstawê dzia³alnoœci firmy stanowi zaopatrywanie
ponad 300 aptek otwartych, 100 aptek szpitalnych,
80 hurtowni farmaceutycznych oraz gabinetów stomatologicznych na terenie ca³ej Polski. Produkty
dystrybuowane przez firmê to leki krajowe i zagraniczne, kosmetyki, leki homeopatyczne i stomatologiczne. Spó³ka prowadzi równie¿ sprzeda¿ materia³ów medycznych i sprzêtu stomatologicznego.
Od 1995 r zajmuje siê równie¿ dzia³alnoœci¹
w zakresie importu docelowego. Salus International sp. z o.o. jest tak¿e bezpoœrednim importerem
lub posiada sk³ad celny nastêpuj¹cych firm: Gerot
Pharmazeutika, Ebewe Pharma, Schering-Plough,
Medac, Slovakofarma, Leciva, Pro-Med, Torrex
Pharma, Abbot Laboratories, Biogal-Teva Pharma
Ltd, Orphan Europe, Orphan Pharmaceuticals,
Hal Allergen Laboratorium, Voco, Intercaps, Aveflor, Dr Muller Pharma, Spofa Praha, Labox.
Ponadto hurtownia ma bogat¹ ofertê wyposa¿enia aptek w sprzêt komputerowy, sprzêt do sporz¹dzania receptury, elektroniczne wagi precyzyjne,
telefaksy, ch³odziarki, systemy filtruj¹ce wodê, suszarki medyczno-laboratoryjne, szyldy reklamowe,
meble apteczne i inne urz¹dzenia, które pomagaj¹ sprawniej obs³ugiwaæ klientów. Jest dystrybutorem firm Vivadent, 3M, Detrey, Espe, Molteni, Coltene, Poldent, Chema-Rzeszów, Roeko, Edenta,
Astra, Aliass, Septodont, Saremco, Mifam, Spofa-Dental, Harvard, Medilab, Braun i innych.
Spó³ka pozyska³a tak¿e przedstawicielstwo na
Polskê firm: Spofa Praha, Aveflor, Voco, Biogal-Teva,
Labox.
W 2003 r. hurtownia uzyska³a 169,1 mln z³
przychodu (to wynik o 30,4 proc. lepszy od wypra cowanego rok wczeœniej). Salus International
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osi¹gn¹³ tak¿e zysk brutto w wysokoœci 4,8 mln z³
oraz netto – 2,4 mln z³.
Wartoœæ Salus International
szacujemy na 25 mln z³. 3
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Dariusz Kucowicz,
. Leokadia Porwit
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W³aœciciele katowickiej hurtowni farmaceutycznej Medicare Sp. z o.o.
Dariusz Kucowicz jest prezesem Zarz¹du firmy,
posiada te¿ wiêkszoœæ udzia³ów w hurtowni.
Mniejszoœciowy pakiet nale¿y do Leokadii Porwit.
Katowicka hurtownia Medicare powsta³a
w 1991 r. Pocz¹tkowo biuro i magazyn znajdowa³y siê w Jaworznie, a firma zatrudnia³a 4 pracowników. W 2. roku dzia³alnoœci siedziba spó³ki zosta³a przeniesiona do Katowic. Ca³kowita powierzchnia u¿ytkowa hurtowni wynosi³a 180 m kw.
Firma obs³ugiwa³a rejon Górnego Œl¹ska. Z czasem teren dzia³ania powiêkszy³ siê o Podbeskidzie
i Ma³opolskê, otwarto oddzia³ w Krakowie.
W 1995 r. spó³ka zatrudnia³a 11 osób, a œrednia
dzienna liczba wystawianych faktur wynosi³a 44.
Rok póŸniej wprowadzono codzienne dostawy dla
wszystkich odbiorców jako obowi¹zuj¹cy standard,
bez wzglêdu na wartoœæ zamówienia. 1998 r. przy-

niós³ przekszta³cenie spó³ki cywilnej w spó³kê z o.o.
Medicare, przy zachowaniu dotychczasowej struktury w³asnoœciowej.
W 1999 r. hurtownia zosta³a jednym z za³o¿ycieli i akcjonariuszy Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA, pierwszej w Polsce
organizacji skupiaj¹cej niezale¿ne regionalne hurtownie farmaceutyczne. W grudniu 2001 r. oddano do u¿ytku nowy magazyn wraz z zapleczem administracyjno-biurowym w Mys³owicach Kosztowach. Jego powierzchnia u¿ytkowa wynosi 2 284
m kw. Dla porównania, w Katowicach by³o to 366
m kw. W sierpniu 2003 r. Medicare uzyska³ certyfikat zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001:2000, wprowadzaj¹c równie¿ zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W ostatnich miesi¹cach Medicare sta³
siê partnerem regionalnym porozumienia Apteka
Bliska Sercu. W czerwcu 2004 r. zakoñczono roz-

budowê magazynu w mys³owickiej siedzibie g³ównej (700 m kw.). Firma zatrudnia 167 pracowników. W pierwszym pó³roczu 2004 r. œrednio w ci¹gu dnia Medicare wystawia³ 596 faktur.
W 2003 r. hurtownia uzyska³a 185,5 mln z³
przychodów. Tym samym osi¹gnê³a wynik o 54,3
proc. lepszy ni¿ rok wczeœniej. Zesz³oroczny zysk
brutto wyniós³ 6,1 mln z³, a netto – 1,4 mln z³.
Wartoœæ maj¹tku wspólników
szacujemy na 20 mln z³. 3
Listê najbogatszych przygotowa³ Rafa³ Boruc,
wspó³praca:
Jaros³aw Knap,
Patrycja Majer,
Janusz Michalak
Jacek Szczêsny

Jak wycenialiśmy
Nie od dzisiaj wiadomo, ¿e najbardziej obiektywnie wartoœæ spó³ki wycenia gie³da. Dziêki niej wiemy, ile w danej chwili za akcjê konkretnego przedsiêbiorstwa chce zap³aciæ
inwestor. Z tego powodu postanowiliœmy, ¿e i my skorzystamy z pomocy gie³dy przy szacowaniu wartoœci firm nale¿¹cych do najbogatszych osób na polskim rynku medycznym.
W wypadku kilku osób z listy nie by³o najmniejszych problemów, poniewa¿ firmy, których s¹ wspó³w³aœcicielami, notowane s¹ na warszawskim parkiecie. Chodzi tu przede
wszystkim o najwiêksze polskie hurtownie leków (PGF, Farmacol, Prosper czy Torfarm). W tym wypadku wystarczy³o pomno¿yæ liczbê akcji nale¿¹cych do g³ównych akcjonariuszy przez kurs rynkowy tych walorów.
Bardziej skomplikowane obliczenia by³y konieczne przy wycenie maj¹tku tych osób, których firmy nie znajduj¹ siê w obrocie publicznym. Tutaj zastosowaliœmy metodê porównawcz¹. Znaj¹c wartoœæ firm gie³dowych z danej bran¿y i ich wyniki finansowe, zdecydowaliœmy siê na ekstrapolacjê tych danych na spó³ki nie notowane na warszawskim parkiecie. W wypadku firm produkuj¹cych leki punktami odniesienia by³y: jeleniogórska Jelfa i Polfa Kutno. Do wspomnianych wy¿ej hurtowni, uwzglêdnianych przy wycenie konkurencyjnych spó³ek, dosz³o jeszcze Orfe. Przy szacowaniu wartoœci sieci gabinetów i szpitali kierowaliœmy siê notowaniami Swissmedu. Wartoœæ, przychody i zyski tych gie³dowych spó³ek przenieœliœmy na innych wytwórców leków, znajduj¹cych siê na naszej liœcie. Podobnie sta³o siê z hurtowniami oraz sieciami gabinetów medycznych.
Mamy œwiadomoœæ, ¿e taka ekstrapolacja nigdy nie jest w stu procentach dok³adna. W zwi¹zku z tym nasze wyceny zawieraj¹ pewne niedok³adnoœci, jednak dopóki
w³aœciciele opisywanych firm nie wprowadz¹ ich do publicznego obrotu, dopóty ka¿da wycena obarczona bêdzie marginesem b³êdu.
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