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O roli fi rmy w grupie kapitałowej, produktach, prywatyzacji oraz aktualnej sytuacji w branży 
farmaceutycznej mówi Ryszard Latawiec – prezes zarządu SANFARM Sp. z o.o.

Osiągnęliśmy już 
próg  dojrzałości 

Będąc spółką grupy kapitałowej Polfy 

Warszawa w najbliższym czasie czeka 

Was proces prywatyzacji. Kto według 

Pana byłby najlepszym inwestorem 

spośród � rm zakwali� kowanych do 

dalszego etapu?

Polski Holding Farmaceutyczny 

ogłosił tzw. „krótką listę ” inwestorów 

zainteresowanych zakupem Polfy War-

szawa. Do kolejnego etapu prywatyzacji 

wybrane zostały trzy fi rmy : Polpharma 

SA , Adamed i amerykańska Perri-

go Company. Każde z wymienionych 

• przedsiębiorstw należy do dużych graczy 

rynkowych mających swoją wartość. Dla 

Sanfarm najlepszym inwestorem będzie ta 

fi rma, która poza zwiększeniem udziałów 

rynkowych poprzez planowaną akwizycję, 

będzie chciała maksymalnie wykorzystać 

efekt synergii i wykaże się dużą efektyw-

nością w procesie  integrowania i adaptacji 

odmiennych kultur korporacyjnych, co 

w przypadkach przejęć jest niezbędnym 

ruchem dla zapewnienia dobrej współ-

pracy łączących się organizmów. Recepta 

na odniesienie sukcesu wydaje się być 

w miarę prosta. Inwestor, który będzie 

pomagać w rozwiązywaniu problemów 

przejmowanej fi rmy zwykle może liczyć 

na sukces. Natomiast jeśli inwestuje tylko 

w celu wzbogacenia się – często prędzej 

czy później ponosi porażkę. 

Sanfarm jest nowoczesną wytwórnią 

kontraktową, która działa w Specjalnej 

Strefie Ekonomicznej i myślę, że nowy 

właściciel w swojej strategii rozwoju 

postawi także na znaczne zwiększenie 

wartości i wolumen produkcji, zapewni 

dostęp do nowych technologii i rozsze-

 Swoją pozycję budujemy nie tylko na 

bazie wytwarzania kontraktowego dla 

Polfy, ale również aktywnie poszuku-

jemy kontrahentów zainteresowanych 

zleceniem nam produkcji
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rzy linię produktów. Zwiększając skalę 

produkcji i sprzedaży, będzie można 

maksymalnie wykorzystać korzyści 

z tytułu zwolnień podatkowych, które 

posiada spółka.

Jaką rolę pełni Sanfarm w grupie 

kapitałowej?

Sanfarm jest spółką córką Polfy 

Warszawa, która znana jest z dobrze roz-

poznawalnych preparatów leczniczych, 

zwłaszcza na rynku krajowym. W przed-

siębiorstwie tym wytwarzane są wszystkie 

formy suche Polfy Warszawa i w związku 

z tym znaczenie spółki jest duże. Swoją 

pozycje budujemy nie tylko na bazie wy-

twarzania kontraktowego dla Polfy, ale 

również aktywnie poszukujemy kontra-

hentów zainteresowanych zleceniem nam 

produkcji, zarówno obejmującej pełen 

proces wytwarzania jak i poszczególne 

jego etapy, np. pakowanie i zwalnianie 

do obrotu.

 Wytwórnia została wybudowana 

z uwzględnieniem wszelkich wymogów 

wynikających z obowiązujących przepi-

sów i coraz ostrzejszych kryteriów dla 

produkcji leków. Spółka posiada certyfi-

kat GMP, potwierdzający zgodność wa-

runków wytwarzania (całość produkcji) 

z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania 

– (GMP). Od samego początku wszelkie 

działania były podporządkowane jedne-

mu celowi: należało dostosować swoje 

działania do warunków rynkowych i za-

pewnić właścicielowi zysk. Już w drugim 

roku działalności firma stała się rentowna 

i od tamtej pory, pomimo zmieniających 

się warunków w kolejnych latach, ani 

razu nie odnotowała straty. Nawet duże 

spowolnienie gospodarcze, jakie dotknę-

ło naszą gospodarkę w ubiegłym roku, 

nie zahamowało dobrej passy w rozwoju 

spółki. 

Jesteście jedną z najmłodszych firm 

farmaceutycznych w Polsce. Czy 

w parze z młodością idzie doświad-

czenie,  nowoczesność i  wysoka 

jakość produktów?

Rzeczywiście firma jest bardzo młoda, 

bo liczy dopiero 10 lat. Niemniej jednak 

posiadamy już ugruntowaną i sprawdzoną 

strukturę. Patrząc na aspekt wieku firmy 

z punktu widzenia cyklu życia i faz jej 

rozwoju można powiedzieć, że Sanfarm 

po okresie intensywnego inwestowania 

w fazie wzrostu osiągnął próg dojrza-

•

•

łości. Posiadamy bardzo nowoczesną 

infrastrukturę techniczną obejmująca 

system warunków wytwarzania (HVAC, 

pomieszczenia, media, woda oczyszczo-

na, kontrola dostępu). Młoda załoga ze 

średnią wieku 36 lat jest dobrze wykształ-

cona – ponad 50% pracowników ma 

wyższe wykształcenie i pomimo młodego 

wieku posiada już duże doświadczenie 

zawodowe pozwalające na podejmowanie 

różnych trudnych projektów, zarówno 

tych związanych z wdrożeniem nowych 

preparatów jak i dotyczących zmian 

w technologii i usprawniania procesu 

produkcji. Wysoką jakość wytwórczą 

potwierdzają wyniki z przeprowadzanych 

audytów zewnętrznych oraz znikoma 

liczba reklamacji (w ostatnich 3 latach 

prowadziliśmy dwa postępowania wy-

jaśniające).   

Jakie produkty są obecnie wytwarza-

ne w Sanfarmie?

Może to zabrzmi trochę przewrot-

nie, ale głównym produktem spółki jest 

produkcja kontraktowa na wytwarzanie 

i świadczenie usług zleconych przez kon-

trahentów. Jesteśmy wytwórnią kontrak-

tową form suchych i dla Polfy Warszawa; 

rocznie wytwarzamy ok. 1 mld tabletek. 

Jeśli chodzi o linię wytwarzanych w naszej 

firmie preparatów leczniczych, to bez 

wątpienia najbardziej rozpoznawalnym 

naszym preparatem jest Acard 75 mg.

•

Zajmujecie się również produkcją 

kontraktową. Dlaczego warto zlecić 

produkcję Waszej � rmie?

Jesteśmy wytwórnią i skupiamy się na 

zapewnieniu wysokiej produktywności 

pracy. Na rynku fi rm farmaceutycznych jest 

wiele podmiotów, które dysponują formami 

leków, lecz nie posiadają wystarczającego 

potencjału do ich wytwarzania w skali pro-

dukcyjnej. Dla wielu fi rm lepsze jest wyko-

rzystanie własnych zasobów, które zwykle są 

ograniczone i skupienie się na kluczowych 

kompetencjach, np. badaniach, rozwoju i 

sprzedaży produktu, budowie własnych 

struktur handlowych, co daje znacznie 

szybszy zwrot z inwestycji. Ponadto kon-

centracja na rdzeniowych kompetencjach 

fi rm i zlecanie wytwarzania na zewnątrz, 

wydaje się zwiększać prawdopodobieństwo 

przetrwania tych fi rm w trudnych czasach. 

Firmy innowacyjne, bo o takie tu chodzi, 

•

„
Wysoką jakość wytwór-

czą potwierdzają wyniki 

z przeprowadzanych 

audytów zewnętrznych 

oraz znikoma liczba 

reklamacji

Wytwórnia została wybudowana 

z uwzględnieniem wszelkich wymo-

gów wynikających z obowiązujących 

przepisów i coraz ostrzejszych kryte-

riów dla produkcji leków
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nie korzystają z outsourcingu w dziedzinie 

mającej dla nich największe znaczenie 

strategiczne, natomiast chętnie pozbywają 

się procesów, które mogą być prowadzone 

poza daną fi rmą.

Sanfarm jest właśnie takim wytwórcą 

kontraktowym, dla którego rdzeniowe 

kompetencje, zwłaszcza w dziedzinie 

technologii i organizacji wytwarzania, 

umożliwiają produkcję tabletek i innych 

form stałych w konkurencyjnych cenach 

oraz w bliskim kontakcie z kontrahentem 

– z uwzględnieniem jego wymogów. 

Jakie są szanse rozwoju zakładu?

Szans rozwoju Sanfarm należy upa-

trywać w pozyskiwaniu produkcji i usług 

kontraktowych we wszystkich obszarach 

wchodzących w zakres posiadanego przez 

nas zezwolenia na wytwarzanie. Dotyczy 

to więc obszarów: produkcji, analizy 

chemicznej i mikrobiologicznej, magazy-

nowania i logistyki. Staramy się przekonać 

ewentualnych zleceniodawców, że jeste-

śmy konkurencyjni cenowo na rynku fi rm 

kontraktowych i wytwarzamy wysokiej 

jakości produkty zgodnie z europejskimi 

i światowymi standardami. Większość fi rm 

farmaceutycznych, która ogłasza swoje 

możliwości wytwarzania kontraktowego, 

czyni to ze względu na chęć wykorzysta-

nia wolnych mocy produkcyjnych, które 

pojawiają się zwykle okresowo. W związku 

z powyższym, wytwarzanie kontraktowe 

w takiej fi rmie jest tylko uzupełnieniem 

dla prowadzonej tam produkcji własnej. 

My natomiast dedykujemy kontrahentom 

pełnię naszych zdolności produkcyjnych. 

W br. planujemy rozszerzyć je o wytwa-

rzanie różnych wielkości serii, co zwiększy 

elastyczność wytwórni i pozwoli zapropo-

nować zleceniodawcy większy wybór. Takie 

działanie umożliwi zleceniodawcy znaczne 

obniżenie kosztów rejestracji i wprowa-

dzenia do produkcji nowych produktów 

leczniczych. Sanfarm nie posiada własnej 

sieci sprzedaży. Strategia spółki zakłada 

utrzymanie takiego stanu celem niekon-

kurowania z własnymi zleceniodawcami 

i pozyskania ich lojalności. W ocenie spółki 

czynnik ten ma istotne znaczenie dla pozy-

skania nowych kontrahentów.  

Jak ocenia Pan polski rynek farmaceu-

tyczny i perspektywy jego rozwoju 

w najbliższych latach? 

Mimo znacznego spowolnienia go-

spodarczego i spadku wzrostu PKB do 

•

•

1,7% za 2009 r. w stosunku do 5,0% za 

2008 r., fi rmy produkujące leki mają się 

dobrze. Jak oceniają eksperci z Instytutu 

Badań nad Gospodarką Rynkową, branża 

farmaceutyczna jest mniej czuła na spadki 

koniunktury gospodarczej. Wzrost rynku 

produktów farmaceutycznych w ostatnich 

latach był stabilny i wynosił 6–8% w skali 

roku. Prognoza (Raport KPMG i PMR ) na 

lata 2010–2011 zakłada skok na poziomie 

7,5% – złożona stopa wzrostu CAGR do 

wartości 27,1 mld zł i 29,4 mld w 2011 r.,

co będzie efektem kilku czynników. Naj-

ważniejsze z nich to proces „starzenia się” 

społeczeństwa (czynnik demografi czny) 

oraz zjawisko wzrostu świadomości (czyn-

nik społeczny). Dodatkowo, pomimo 

trwającej recesji gospodarczej, w farmacji 

obserwowane jest duże zainteresowanie 

inwestycjami kapitałowymi w postaci fuzji 

i przejęć fi rm z branży, które prowadzi do 

konsolidacji udziałów rynkowych i podbu-

dowania znaczenia dużych graczy. Tak jak 

Pani słusznie zauważyła w swoim artykule 

pt. „Szał zakupów” wygrywa ten, kto 

trudniejsze czasy potrafi  wykorzystać do 

własnych celów. A jeśli wartość globalnego 

rynku farmaceutycznego ma osiągnąć 1,3 

bln USD w 2020 r., to perspektywy są 

dobre i jest o co walczyć.

Magazyn wysokiego 

składowania także spełnia 

wszystki wymogi jakościowe
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