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Francúzi predajú Zentivu, Slováci
boli u nich najlepší

Aktuálne

24h

3 dni

7 dní

Zamknuté

1. Ilustrátorka odhalila detailné vzťahy medzi
jazykmi. Pozrite sa, ako vyrástla slovenčina
(12011)

2. Bratislava už pozná sekeru za cezpoľných (8275)

Najväčší výrobca liečiv na Slovensku -- firma Zentiva z
Hlohovca sa ide predávať.
Páči sa mi to
0
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Pre svojho
francúzskeho
majiteľa, koncern
Sanofi, sa stal
nadbytočný.
Francúzi kúpili
výrobcu lacnejších
kópií originálnych
liekov (tzv. generík)
v roku 2008, iba
vlani im zarobil 55 miliónov eur. To je najviac zo štyroch závodov
Zentivy, a preto sa ide práve ten slovenský predávať. „Považuje sa
za atraktívny z hľadiska potenciálnych investorov, keďže ponúka
vývoj, výrobu či kvalifikovaný personál,“ skonštatovala pre HN
hovorkyňa našej Zentivy Beáta Kujanová.
Podľa analytikov môže byť jeho cena dnes 0,4 až 0,6 miliardy eur.
Podľa informácií HN však Francúzi nemusia mať záujem predať ho
celý, respektíve s licenciami.

3. Napätie v Kórei rastie. Juh vystrelil desiatky
rakiet na Sever (6131)

4. Svetové média píšu o Slovensku. Vláda odmieta
moslimských utečencov (5858)

5. Neuveriteľný obrat šošonov. Žilinčania opäť
rozhodli v posledných sekundách (3313)

6. Macedónsko vyhlásilo stav núdze na hraniciach,
do oblasti nasadilo vojakov (2597)

7. Na lepšie obedy dotácie netreba, cenu okolo
eura by zvládli aj šéfkuchári (2561)

8. Poslanec Smeru: Facku nám dali nielen Sovieti,
ale aj Američania (2292)

9. Napätie rastie. Kim Čong-un pripravuje armádu
na nečakané operácie (2181)

10. Nová Moravcová pláva do Ria (1405)

Ďalšie z HNonline
Finweb pred 1 hodinou
Po včerajšom prejave
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pritom potvrdil pre HN zástupca bývalého najväčšieho minoritného
akcionára Zentiva Hlohovec – slovenská Jonaza Trading, o celý

Po včerajšom prejave
Tsiprasa si už rebeli zo
SYRIZIY vytvárajú vlastnú
stranu

podnik by záujem mali. „Spoločnosť požiadala o účasť v možnom
tendri a zaslanie potrebných podkladov k tendru,“ podotkol pre HN
Dušan Mihaleje z Vivid Legal, ktorá spoločnosť zastupuje. Bez licencií

Finweb pred 1 hodinou

Ale bez nich budú šance na predaj podľa analytikov klesať. Ako

však závod nechcú.

Grécko sa "prekvapujúco"
vydáva naproti novým
neistotám (komentár)

Zentiva dnes v Hlohovci zamestnáva približne 800 ľudí, pred
nástupom Francúzov v ňom mala podiel aj známa finančná skupina
J&T.

HNstyle pred 1 hodinou
Poctu slobode na Devíne
vzdajú Milan Lasica i
Radošinci

Schudla som 38 kg - Môj dietetík nemohol tomu uveriť.
Ako som to urobila? Pozrite sa TU!
Metóda rastu vlasov šokovala - Kozmetické firmy boli
šokované vynálezom na rast vlasov, ktorý...

HN pred 1 hodinou
Riaditeľ dubnického
aeroklubu: Informácie o
preťažení lietadla sú
scestné
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Slávka Boldocká

ePaper vydanie
Hospodárske…
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Najnovšie príspevky
Nie je vložená žiadna reakcia (názor).
Pridať reakciu

EUR 0.85
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Evita

Stratégie

Obchod

Horeca

Run

Objednať

Objednať

Objednať

Objednať

Objednať

Objednať

Web page converted to PDF with the PDFmyURL PDF creation API!

Predplatné

HNClub

Inzercia

Facebook Google+

SMS predplatné

MAFRA Slovakia a.s. | Nobelova 34 | 836 05 Bratislava 3 (mapa)

Práca u nás

HNkonferencie

Online inzercia

Twitter

YouTube

RSS

AIM monitor

LinkedIN

HN v AppStore

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ,
fotografií a dát je bez predchádzajúceho písomného súhlasu
porušením autorského zákona
MAFRA Slovakia, a.s. je členom skupiny AGROFERT
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