MSD ve Zentiva’dan İhracata Yönelik Yerel Üretim Ortaklığı
Bu girişim MSD Türkiye'nin yenilikçi ilaçlarla ilgili Türkiye'de dinamik ve yeni bir gelecek
çizme çalışmalarının bir parçası olarak kabul ediliyor
Xx Nisan 2013, Istanbul – Genel merkezi Whitehouse Station, N.J., U.S.A. adresindeki Merck &

Co., Inc. şirketinin bağlı ortaklıklarından biri olan dünya sağlık liderlerinden MSD, Sanofi
Grubu bünyesinde yer alan ve Avrupa’nın üçüncü büyük ve en hızlı büyüyen jenerik ilaç
şirketi olan Zentiva ile yaptığı ortaklık çerçevesinde, ciddi cilt hastalıklarının tedavisinde
kullanılan merhemin 15’den fazla pazara ihracatı için Türkiye’deki üretim faaliyetlerini
büyüteceğini açıkladı.

İki yenilikçi ilaç şirketi arasındaki üretim ortaklığı çerçevesinde, MSD, egzama ve sedef
gibi enflamatuar cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan merhemin üretimi için
Lüleburgaz'daki Zentiva tesislerine teknoloji transferi gerçekleştirdi.
MSD ve Zentiva arasında 2013 yılı Mart ayında imzalanan beş yıllık üretim ve tedarik
anlaşması kapsamında, aralarında Rusya, Ukrayna, Hong Kong ve çok sayıda AB ülkesinin yer
aldığı 15 ülkeye söz konusu merhemin üç formda (15g, 25g ve 45g) üretimi ve ihracatı
yapılacak. Zentiva’yı yeni bir tedarik kaynağı olarak onaylayan ilk ülke olan Rusya’ya ilk
sevkiyatın Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlgili diğer ülkelerin ise 2014 yılında
onay vermesi bekleniyor.
MSD Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Christian Holmer ortaklıkla ilgili
olarak şunları söyledi: “MSD olarak hâlihazırda bir dizi ilacın üretimi için Zentiva ile ortaklık
yapıyoruz. Bu yeni ortaklığımız ise, hem üretim hacimlerini artıracak, hem de Türkiye’den
ihracat yapılmasını sağlayacak. Bu ortaklık, Türkiye ve Türkiye ekonomisine olan bağlılığımızı
simgeliyor. Üç yıllık son derece zorlu bir dönem sonrasında, yeni ulusal ilaç stratejilerinin
Türkiye’deki yenilikçilik ve yatırım faaliyetlerini destekler yönde gelişmekte olduğunu
görüyoruz. Hükümetimiz tarafından uygulamaya konulan yeni strateji ve politikalarla birlikte
yenilikçi ilaçlara yönelik yatırım olanaklarının artacağını umuyoruz”.

MSD Türkiye Hakkında
Bugün MSD, dünyanın iyiliği için çalışmakta olan, global düzeyde lider bir sağlık şirketidir. MSD, genel
merkezi Whitehouse Station, N.J., ABD adresinde bulunan Merck & Co., Inc., şirketinin ticari
unvanıdır. 1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren MSD, reçeteli ilaçlar, aşılar, biyolojik
tedaviler ve tüketici ve hayvan sağlığı ürünleri vasıtasıyla sağlık sektöründe yenilikçi çözümler sunmak
amacıyla müşterilerle çalışmaktadır. Türkiye'de 600'e yakın çalışını bulunan Şirket, klinik araştırma,
pazarlama, lisanslı üretim ve tıbbi eğitim gibi alanlarda çeşitli faaliyetler yürütmektedir. MSD 2012
yılında Türkiye’de bir bölgesel klinik çalışma yönetim merkezi kurmuştur. MSD geniş kapsamlı
politikalar, programlar ve ortaklıklar aracılığıyla, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak konusunda
kararlı çalışmalar yürütmektedir. Daha fazla bilgi için www.msd.com veya www.msd.com.tr
Zentiva Hakkında
Sanofi grubu şirketlerinden Zentiva, modern ve yüksek kalite jenerik ürünlere yönelik geliştirme,
üretim ve pazarlama faaliyetleri yürüten uluslararası bir ilaç şirketidir. Zentiva Avrupa’nın üçüncü
büyük ve en hızlı büyüyen jenerik ilaç şirketidir. Zentiva Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'da 50'den fazla
ülkede faaliyet göstermektedir. Zentiva bir milyarı aşkın bir insan popülasyonuna hizmet vermektedir.
Zentiva şirketinin genel merkezi Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'dadır. Daha fazla bilgi için
www.zentiva.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
MSD Türkiye'nin konsolide ortaklarından biri olan Zentiva, tedarik, kalite ve işbirliği konusunda
mükemmel bir başarı çizgisine sahiptir. Zentiva, Türkiye pazarındaki steril, tablet, krem ve merhem
formlar dahil 14 Merck ürünün üretim ve paketleme faaliyetlerini yürütmektedir.
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