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NASDAQ burzový symbol: VTRS

Sídlo:
Centrála spoločnosti v USA a globálne centrá 
v Pittsburghu, Hajdarabáde a Šanghaji

Zamestnanosť: ~45,000 zamestnancov 
Odborné skúsenosti vo vedeckej oblasti, výrobe, 
normatívnych otázkach, obchodnom styku 
a medicíne 

Výrobné prevádzky: ~50
Perorálne užívané, injekčné formy, 
komplexné dávkovacie režimy a API 

 

Ročná výrobná kapacita: 
Viac ako 80+ miliárd dávok

Molekuly: 1400+
•  Portfólio ponúka liečbu deviatich z desiatich

najčastejších príčin úmrtia podľa WHO 
 

•  200+ liekov z WHO Zoznamu základných liekov

Komerčná dostupnosť: 
Viac ako 165 krajín a regiónov

Viac ako 60 000 zákazníkov
Vrátane maloobchodných reťazcov, lekární, 
veľkopredajcov, štátnej správy, inštitúcií 
a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  

NAŠE POSLANIE 
Vo Viatris vnímame zdravotníctvo, aké by malo byť, namiesto jeho súčasného  
stavu. Konáme odvážne, naša jedinečná pozícia nám dáva stabilitu v neustále 
sa vyvíjajúcom svete zdravotných potrieb.

Viatris umožňuje celosvetovo zdravší život vo všetkých životných 
fázach.

A to prostredníctvom::

VEDÚCI  PREDSTAVITELIA

Skúsené vedenie a správna rada Viatris má za sebou desaťročia odborných 
skúseností, a prinášajú vedomosti a strategickú víziu spoločnosti Viatris. 
Vedenie spolu s oddaným a talentovaným celosvetovým tímom sledujú 
spoločný cieľ a záväzok – sprístupniť pacientom na celom svete liečbu 
a zvyšovať pridanú hodnotu pre zainteresované strany.

 
 

.

PORTFÓLIO SLUŽIEB

V globálnom portfóliu služieb 
Viatris nájdete lieky na liečbu 
širokého spektra podstatných 
nákazlivých či neprenosných 
diagnóz. 

Biosimilárne lieky
Jedna za najväčších 
a najrozmanitejších globálne 
pôsobiacich franšíz v odvetví 
biosimilárnych liekov 
zameraných na onkológiu, 
imunológiu, endokrinológiu, 
oftalmológiu a dermatológiu

 

Značky
Prvotriedne, ikonické 
a celosvetovo kľúčové značky  

Generiká
Rozsiahle spektrum generík 
vrátane obchodných značiek 
a komplexných generík  

Voľnopredajné lieky
Široká ponuka voľnopredajných 
liekov, vrátane doplnkov stravy, 
homeopatík a kozmetiky 
 

Aktívne zložky (API)  
Jeden z celosvetovo najväčších 
výrobcov API 

PRÍSTUPU,
ktorý prináša kvalitnú 
preverenú liečbu pacientom 
nezávisle od miesta ich 
pobytu alebo okolností

VEDÚCEJ POZÍCIE
a udržateľného pôsobenia,  
inovatívnych riešení 
s cieľom zlepšiť zdravie 
pacientov

PARTNERSTIEV 
ktoré optimalizujú našu 
odbornosť a pacientom   
prinášajú liečbu a služby 
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VIATRIS V SKRATKE1

VIATRIS™, nový koncept zdravotného poskytovateľa, ktorého záväzkom je sprístupniť lieky, napredovať v udržateľnom 
operačnom spojením spoločností Mylan a Upjohn a zlúčiť najvyššie vedecké, výrobné a distribučné odbornosti v sektore s 
preverenými normatívnymi, medicínskymi a komerčnými schopnosťami. Naším poslaním je zabezpečiť vysoko kvalitné lieky, 
kedykoľvek a kdekoľvek ich pacient potrebuje. 




