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ČasoPis za delNiČaRJe KRKe

sKuPiNa
KRKa v
letu 2011
1.076
milijonov evrov
prihodka
od prodaje

163
milijonov evrov
dobička
po obdavčitvi

108
milijonov evrov
za naložbe

93
milijonov evrov

za razvoj in raziskave

19
novih izdelkov

s prvo registracijo

8948
zaposlenih
raStemo lahKo
le z noVimi
izdelKi

Po besedah predsednika
uprave in generalnega
direktorja Krke je vlaganje v
razvoj nujno za rast in razvoj
podjetja ter ustrezne donose
v prihodnjih letih.
Več na str. 2 in 3.

diVidenda tudi
letoS ViŠJa,
in SiCer za
dobrih 7 %
Krkina usmeritev je,
da za dividende
nameni do ene tretjine
ustvarjenega dobička.
Več na str. 6 in 7.

Panožna
gibanJa
naPoVeduJeJo
raSt
generičnega
trga zdraVil

V Krki trenutno razvijamo
več kot 130 novih izdelkov.
Več na str. 10.
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Rastemo lahko le z novimi
izdelki
Šestindvajset družb v Sloveniji in tujini ustvarja
poslovne rezultate skupine Krka, ki omogočajo
stabilno in dolgoročno rast poslovanja. Po besedah predsednika uprave in generalnega direk
torja Jožeta Colariča bomo z naložbami, števil
nimi razvojnimi projekti in novimi izdelki ter
vstopanjem na nove trge uresničili začrtane cilje.
Krko vodite že vrsto let. Kakšno je bilo poslovanje v preteklih letih
in kako bi ocenili poslovanje v letu 2011?
Če pogledamo obdobje zadnjih petih let, ki je bilo zaradi svetovne
krize poslovno gledano eno najzahtevnejših, smo prodajo povečali
za skoraj dve petini, dali na trg 95 novih izdelkov, ustanovili 9 od
visnih podjetij na perspektivnih trgih in zaposlili skoraj 2200 ljudi.
Z doseženim smo zadovoljni, saj se po prodajnih rezultatih uvršča
mo med vodilne generične farmacevtske proizvajalce ne le v Evropi,
ampak tudi v svetu – v svetu na 10., v Evropi pa na 5. mesto med ge
neričnimi proizvajalci zdravil. Tudi v letu 2011 smo kljub zahtevnim
gospodarskim razmeram poslovali dobro. Prodali smo za 1.076 mi
lijonov EUR izdelkov in storitev, kar je 6 % več kot leto prej, vlagali
smo v nove izdelke in proizvodne zmogljivosti, zaposlovali in ohranili
Krkino tradicionalno finančno stabilnost.
Kakšni pa so načrti za letos?
Cilji skupine Krka za letošnje leto so jasno začrtani. Prodaja
izdelkov in storitev bo predvidoma tudi letos zrasla za 6 % in bo
dosegla 1.134 milijonov EUR. Načrtovan je dobiček v višini 170 mili
jonov EUR, kar pomeni dobre 4 % več kot lani. Za naložbe pa bomo
predvidoma namenili do 200 milijonov EUR.
Na zahodnoevropskih trgih dosega Krka zelo dobre rezultate.
Kateri so ključni generatorji rasti?
Tudi zahodnoevropske države, ki so večinoma ekonomsko relativno
močne in imajo visoko porabo zdravil na prebivalca, so prišle v situa
cijo, da namesto zdravil originatorjev kupujejo generična zdravila, ki
so enako kakovostna, varna in učinkovita ter na razpolago po dostop
nejših cenah. Krka kot zanesljiv dobavitelj vse to zagotavlja. Eden od
razlogov za dobre Krkine rezultate na teh trgih je brez dvoma tudi ta,
da smo v tej regiji močno povečali marketinško-prodajne aktivnosti.
Naj omenim, da smo začeli v Zahodni Evropi aktivneje poslovati pred
petnajstimi leti, še bolj izrazito pa leta 2004, ko je Slovenija postala
članica Evropske unije. Danes imamo v tem delu Evrope podjetja na
Švedskem, Irskem, v Nemčiji, Avstriji, na Portugalskem, v Španiji,
Italiji in Franciji. Torej predvsem v državah z veliko prebivalci, kar
pomeni veliko potencialnih uporabnikov zdravil. Tudi Krkinih.
Kako pa je z vlaganji v razvoj in z naložbami?
V raziskave in razvoj smo lani vložili 93 milijonov EUR, razvojno-raziskovalne zmogljivosti pa smo širili tudi infrastrukturno. Lani
smo odprli tretji razvojno-kontrolni center, vreden 22 milijonov EUR,
s katerim smo okrepili razvojno-raziskovalno dejavnost in področje
zagotavljanja kakovosti. Skupaj s partnerji smo ustanovili tudi družbo
Farma GRS, s katero bomo vzpostavili infrastrukturo za razvoj novih
izdelkov in tehnologij na področju farmacevtske kemije in tehnologije.
Tako je v polnem teku gradnja centra za zdravilne učinkovine, ki bo
vreden 45 milijonov EUR, od tega dobrih 10 milijonov EUR financira
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor

Sicer pa bodo naložbe namenjene tako razvoju in raziskavam kot
tudi modernizaciji proizvodnje. Na vseh proizvodnih lokacijah v Slo
veniji in tujini lahko Krka danes proizvede dobrih 10 milijard tablet
in kapsul na leto. V prihodnjih nekaj letih nameravamo proizvodne
zmogljivosti povečati za polovico. Na osrednji lokaciji v Novem mes
tu začenjamo graditi največjo naložbo v zgodovini Krke – nov obrat
za proizvodnjo trdnih oblik zdravil, ki smo ga poimenovali Notol 2.
Proizvodna zmogljivost 200 milijonov EUR vrednega obrata bo
4,5 milijarde končnih izdelkov na leto.
V Krškem bomo v kratkem začeli graditi obrat za kemijsko proiz
vodnjo, ki bo namenjen proizvodnji farmacevtskih učinkovin. Tako
bomo zagotovili maksimalno fleksibilnost proizvodnje ter omogočili
prehod na proizvodnjo velikih serij zahtevnih učinkovin in interme
diatov v kontroliranih pogojih, kar bo v skladu z evropsko direktivo
o registraciji, ocenjevanju in avtorizaciji kemikalij (REACH).
V Ruski federaciji gradimo nov, sodoben proizvodno-distribucijski
center Krka-Rus 2, ki je ocenjen na 135 milijonov EUR. Zmogljivost
tovarne, s katero bo Krka utrdila status domačega proizvajalca
zdravil, bo 1,8 milijarde tablet in kapsul na leto. Center bo predvido
ma končan konec leta 2013.
Lani je uprava sprejela novo petletno strategijo. Kaj Krka načrtuje
za prihodnost?
Naša strategija je realno optimistično naravnana. Njena ključna
gradnika sta nadaljnja, v povprečju 6-odstotna rast prodaje in naj
manj tretjinski delež novih izdelkov. Tudi v prihodnje bomo usmer
jeni pretežno na evropske in srednjeazijske trge, ključna skupina
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izdelkov pa ostajajo zdravila na recept. Zapisali smo tudi, da želimo
ostati samostojni, saj le tako lahko ohranimo vse ključne poslovne
funkcije, ki Krki zagotavljajo dolgoročno rast.

pred finančno krizo in so cene ugodne, je sedaj čas za naložbe,
s katerimi bomo zagotovili dovolj velike razvojne in proizvodnje
zmogljivosti za prihodnjo rast prodaje.

Krkina ponudba zdravil za bolezni, ki danes pestijo ljudi, je široka.
So v načrtu tudi nova indikacijska področja?
Jedro naše prodaje predstavljajo zdravila na recept, med kate
rimi so ključna zdravila za bolezni srca in žilja, ki v prodaji zdravil
na recept predstavljajo 45 %, sledijo zdravila za bolezni prebavil in
presnove, osrednjega živčevja ter za okužbe.
Svojo ponudbo širimo na nova indikacijska področja. Za zdravljenje
sladkorne bolezni smo nekatera zdravila že dali na trg, druga pa
še razvijamo. Intenzivno se ukvarjamo s projekti, s katerimi bomo
zagotovili zdravila za rakava obolenja. Spremljamo tudi področje
bioloških zdravil, ki bodo v prihodnje gotovo zanimiva tržna niša,
trenutno pa so vlaganja na tem področju še tvegana.

Aprila je na Varšavski borzi stekla vzporedna kotacija Krkinih
delnic.
Mednarodni vlagatelji postopno povečujejo lastniški delež v Krki.
Da bi jim zagotovili lažji dostop do naših delnic, smo 11. aprila letos
vzpostavili vzporedno kotacijo Krkinih delnic na Varšavski borzi.
S tem je narejen šele prvi korak – postavljena je osnova za bodoče
trgovanje z delnicami na tem velikem kapitalskem trgu, na katerem
trgujejo vlagatelji s celega sveta. Na Varšavski borzi je bilo že oprav
ljenih nekaj poslov, vendar gre za simbolične količine. Trgovanje se
bo vzpostavljalo postopno.

Kupili ste nekaj podjetij zunaj meja Slovenije. So v načrtu novi
nakupi?
Pred nekaj leti smo kupili podjetje TAD Pharma v Nemčiji. To je
bila dobra odločitev, saj v državi, ki je največji evropski farmacevtski
trg, dobro prodajamo. Leto pozneje smo kupili manjše podjetje
v Avstriji. Redno spremljamo razmere na trgih in iščemo možnosti
za nove prevzeme podjetij, s katerimi bi bodisi povečali ponudbo
Krkinih izdelkov bodisi okrepili tržne deleže v posameznih regijah.
Vsekakor pa je treba biti pri prevzemih previden.

V zadnjih petih letih smo prodajo
povečali za skoraj dve petini,
dali na trg 95 novih izdelkov, na
perspektivnih trgih ustanovili
9 odvisnih podjetij, število
zaposlenih pa povečali za nekaj
manj kot 2200.
Kako se Krka odziva na svetovne gospodarske izzive?
V Krki smo mednarodno usmerjeni, saj izvozimo več kot 90 %
izdelkov. V preteklosti smo preživeli že kar nekaj kriz in verjetno
je tudi to eden od razlogov, da se znamo hitro prilagoditi zaostre
nim razmeram poslovanja na posameznih trgih. Dejstvo pa je,
da zdravstvene blagajne povsod po svetu, tako na razvitih kot na
razvijajočih se trgih, uvajajo varčevalne programe. To je za Krko
dobro, saj se poraba generičnih zdravil s tem povečuje. In trendi
kažejo, da se bo generična farmacevtska industrija v prihodnosti
še razvijala.
Zavedamo se, da je za rast in razvoj podjetja najpomembnejše
razvijati in na trg dati nove izdelke, ki so plod lastnega razvoj
no-raziskovalnega dela, in jih seveda tudi prodati. Smo izrazito
prodajno usmerjeni. To ne pomeni, da se ne posvečamo obvlado
vanju stroškov. Ampak ključ do rasti je prodaja, torej prihodkov
na stran.
Kako pa komentirate pred kratkim sprejete ukrepe za izboljšanje
gospodarskega okolja?
Dodatne olajšave pri davku od dobička, povezane z izdatki za
naložbe in vlaganji v razvoj, ter znižanje davčne stopnje za dve
odstotni točki so za Krko spodbudni. Družba Krka namreč za
naložbe in raziskovalno-razvojno delo vsako leto nameni
od 150 do 200 milijonov EUR.
Poleg davčnih spodbud govorijo v prid nadaljnjim vlaganjem tudi
ugodne cene, ki jih s pogajanji dosegamo pri izvajalcih investicijskih
del in dobaviteljih opreme. Ker je investicij v zadnjih letih manj kot

Kolikšno dividendo lahko letos pričakujejo delničarji?
Skupaj z nadzornim svetom predlagamo skupščini delničarjev
dividendo v višini 1,50 EUR bruto na delnico, kar je 7 % več kot
lani. Novo petletno dividendno politiko smo opredelili v razvojni
strategiji. V skladu s temi strateškimi usmeritvami bomo za divi
dende namenjali do ene tretjine čistega dobička predhodnega leta.
Če želimo delničarjem zagotoviti ustrezne donose tudi v prihodnjih
letih, je namreč treba dovolj velik del dobička vlagati tudi v razvoj
podjetja.
Kako pa pojasnjujete stanje tečaja Krkine delnice?
Vzroka za gibanje tečaja Krkine delnice ne moremo pripisati
doseženim rezultatom poslovanja niti spremenjenim poslovnim
priložnostim, ampak drugim dejavnikom, na katere Krka nima
neposrednega vpliva. Dejstvo pa je, da Krkina delnica ostaja daleč
najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi.
Tudi letos ste se odločili za zbiranje pooblastil za zastopnike na
skupščini delničarjev.
Tako je. Lani smo imeli z zbiranjem pooblastil dobre izkušnje,
zato smo se odločili, da bomo s to prakso nadaljevali. Zbiranje po
oblastil namreč vsem delničarjem omogoča, da lahko izkoristijo
svojo glasovalno pravico na skupščini.

Zavedamo se, da je za rast in
razvoj podjetja najpomembneje
razvijati in na trg posredovati
nove izdelke, ki so plod lastnega
razvojno-raziskovalnega dela.
Kaj je bistvo Krkine poslovne filozofije?
V Krki stavimo predvsem na lastno znanje in delo. Izpostavil pa
bi tudi hitrost, s katero dajemo na trg nove izdelke, in odzivanje na
dogajanje na trgu po lansiranju. Prav hitrost in fleksibilnost, ki sta
med Krkinimi najpomembnejšimi vrednotami, sta v tem času ključni
konkurenčni prednosti. Kdor je vešč hitrega prilagajanja, tudi kriz
ne občuti tako močno.
Ključnega pomena za dobro poslovanje pa je ob vlaganju v razvoj in
raziskave novih izdelkov seveda usmerjenost v prodajo. Podobno kot
pri športu tudi v poslu velja, da ni dovolj samo lepo igrati. Način igre
je seveda pomemben, a če ni zadetkov, to še nič ne pomeni.
Kje pa vidite Krko v prihodnosti?
Verjamem, da bo Krka v prihodnosti še utrjevala svoj položaj ene
ga vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu in bo s svojimi
kakovostnimi izdelki omogočala boljše življenje uporabnikom na več
kot 70 trgih sveta.
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LANSKOLETNO POSLOVANJE
DOBRA POPOTNICA
ZA LETO 2012
V preteklem letu smo v zahtevnih gospodarskih
razmerah dobro poslovali. S hitrim odzivanjem
na tržne razmere smo dosegli vse ključne
poslovne cilje. Kljub pritiskom na zniževanje
cen in okrepljeni konkurenci smo prodajo
povečali za 6 %, na več trgih pa smo dosegli
dvomestno rast. Nadaljevali smo z vlaganji
v marketinško-prodajne aktivnosti ter razvojne
in proizvodne zmogljivosti, predvsem pa v znanje
in ljudi. Na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti,
smo dobro pripravljeni.
Prodaja
V letu 2011 smo v skupini Krka
prodali za 1.075,6 milijona EUR
izdelkov in storitev, kar je 65,6
milijona EUR oziroma 6 %
več kot v letu 2010. Na trgih
zunaj Slovenije smo prodali za
973,8 milijona EUR izdelkov,
kar predstavlja 91 % celotne
prodaje skupine. Družba Krka
je v letu 2010 prodala za 957,7
milijona EUR izdelkov in dosegla
3-odstotno rast.

Tudi v letu 2011 smo največ, za
288,2 milijona EUR izdelkov,
prodali v regiji Srednja Evropa,
kar je 27 % celotne prodaje sku
pine. Sledile so regije Vzhodna
Evropa z 285,2 milijona EUR
(27 % skupne prodaje), Zahodna
Evropa in čezmorska tržišča
z 254,2 milijona EUR (24 %),
Jugovzhodna Evropa s 146,1
milijona EUR (14 %) in Slovenija
s 101,8 milijona EUR (9 %).
Največjo rast prodaje smo do
segli v regiji Zahodna Evropa in

Prihodki od prodaje in dobiček iz poslovanja
z amortizacijo (EBITDA) v zadnjih petih letih
v milijonih EUR

STRATEGIJA RAZVOJA
SKUPINE KRKA ZA OBDOBJE
2012–2016
Strategijo razvoja skupine Krka pripravljamo za obdobje petih let
in jo posodabljamo vsaki dve leti. Nadzorni svet družbe je bil na
novembrski seji seznanjen s strategijo razvoja skupine Krka za
obdobje 2012–2016, ki vključuje vsa področja delovanja skupine
Krka s poudarkom na osnovni farmacevtsko-kemijski dejavnosti
in zajema delovanje skupine prek odvisnih družb in predstavni
štev v tujini ter partnerskih odnosov na vseh območjih, kjer je
Krka prisotna.

Ključni strateški cilji
 oseči najmanj 6-odstotno povprečno rast prodaje, izraženo
D
v evrih.
Doseči najmanj tretjinski delež novih izdelkov v skupni prodaji.
Povečati stroškovno učinkovitost izdelkov.
Krepiti konkurenčno prednost nabora izdelkov ob ohranjanju
čim večjega deleža vertikalno integriranih izdelkov ter izbrane
izdelke kot prvi generik lansirati na izbranih ključnih trgih.
Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
Izboljšati inovativnost vseh poslovnih funkcij.
Ohraniti samostojnost.
Uspešnost uresničevanja strategije temelji na usklajenem delo
vanju vseh organizacijskih enot, povezanih v skupino Krka, ter na
kakovostnem upravljanju vseh poslovnih povezav v verigi ustvar
janja dodane vrednosti. Uspešnost uresničevanja strateških ciljev
redno spremljamo z merili uspešnosti, ki so določena na treh
različnih ravneh: na ravni skupine Krka, na ravni skupin izdelkov
in na ravni poslovnih funkcij.

Cilji poslovanja skupine Krka v letu 2012
 rodaja izdelkov in storitev bo predvidoma dosegla 1.134 mili
P
jonov EUR oziroma 6-odstotno rast.
Največja prodajna regija bo Srednja Evropa. Ruska federacija
bo ostala najpomembnejši posamični trg.
Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije bo predvidoma
90-odstoten.
Najpomembnejša skupina izdelkov ostajajo zdravila na recept
z več kot 81-odstotnim deležem v prodaji in s pričakovano
5-odstotno prodajno rastjo.
Načrtovan je dobiček po obdavčitvi v višini 170 milijonov EUR.
Konec leta 2012 bo imela skupina Krka predvidoma skoraj
9700 zaposlenih (5-odstotna rast), od tega polovico v tujini.
Naložbe v načrtovani vrednosti 200 milijonov EUR bodo na
menjene predvsem povečanju in modernizaciji proizvodnih in
razvojno-raziskovalnih zmogljivosti ter infrastrukture.
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čezmorska tržišča (22 %), rast
pa smo zabeležili tudi v regijah
Vzhodna Evropa (8 %) in Jugo
vzhodna Evropa (6 %). V regiji
Slovenija je bila prodaja manjša
za 3 %, v regiji Srednja Evropa
pa za 2 %.

PRIHODKI OD
PRODAJE SO
SE V LETU 2011
POVEČALI ZA 6 %.
Izdelki za humano uporabo
(zdravila na recept in izdelki
brez recepta) so predstavljali
93 % prodaje skupine Krka.
Prodali smo za 886,9 milijona
EUR zdravil na recept in za
114,1 milijona EUR izdelkov
brez recepta ter za 38,1 milijo
na EUR veterinarskih izdelkov.
Rast je bila zabeležena pri
zdravilih na recept (7 %) in
veterinarskih izdelkih (25 %).
Prodaja zdraviliško-turističnih
storitev je v letu 2011 dosegla
34,8 milijona EUR, kar je 13 %
več kot v letu prej.

Rezultati
poslovanja
Dobiček iz poslovanja skupine
v višini 214 milijonov EUR je bil
za 2,5 milijona EUR oziroma 1 %
večji kot v letu 2010, dobiček iz
poslovanja, povečan za amor
tizacijo (EBITDA), v višini 301,2
milijona EUR pa se je povečal za
8 milijonov EUR oziroma za 3 %.
Dobiček pred obdavčitvijo se
je v letu 2011 zmanjšal za 11,4
milijona EUR oziroma za 5 %
in je znašal 200 milijonov EUR.
Dobiček skupine Krka v obdobju
je znašal 162,7 milijona EUR in
je bil glede na leto 2010 manjši
za 8,2 milijona EUR oziroma za
5 %.

Raziskave in razvoj

Skupina Krka se uvršča med pet največjih generičnih proizvajalcev
v Evropi, v svetovnem merilu pa je na desetem mestu.
(foto: Obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol)

Za zagotavljanje konkurenč
nosti je pomembno učinkovito
lastno razvojno-raziskovalno
delo, predvsem pravočasna
registracija in lansiranje novih
konkurenčnih izdelkov. V letu
2011 smo v Krki registrirali
19 novih izdelkov v 444 farma
cevtskih oblikah in jakostih.

V različnih državah smo pri
dobili 855 novih registracij za
izdelke v 1814 farmacevtskih
oblikah in jakostih. Registrirali
smo 9 novih zdravil na recept
v 28 farmacevtskih oblikah in
jakostih. S tem smo dopolnili
ponudbo zdravil za zdravljenje

POSLOVANJE V PRVEM ČETRTLETJU LETA 2012
Ključni podatki
273,5 milijona EUR

Prodaja izdelkov in storitev skupine Krka je dosegla
6-odstotno rast glede na enako lansko obdobje.

92-odstotni delež

Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije vseskozi narašča.

250,6 milijona EUR

Vrednost izvoza se je glede na enako lansko obdobje povečala za 7 %.

29-odstotni delež

Največji delež v prodaji skupine ima prodajna regija Vzhodna Evropa,
kjer se je prodaja glede na enako lansko obdobje povečala za 18 %.

17,3 milijona EUR
oz. 32 %

Največja absolutna in relativna rast prodaje glede na enako lansko ob
dobje je bila zabeležena v regiji Zahodna Evropa in čezmorska tržišča.

230,6 milijona EUR

Prodaja zdravil na recept, ki so Krkina najpomembnejša skupina
izdelkov, predstavlja 84-odstotni delež v prodaji.

22-odstotna rast

Največjo relativno rast prodaje med izdelki smo zabeležili z veterinarski
mi izdelki.

54,8 milijona EUR

Dobiček iz poslovanja skupine Krka je bil za 10 % manjši kot v enakem
lanskem obdobju.

48,6 milijona EUR

Čisti dobiček skupine Krka je bil za 1 % večji kot v enakem lanskem
obdobju.

24,2 milijona EUR

Vrednost naložb skupine Krka, od tega 10,3 milijona EUR v družbi Krka
in 13,9 milijona EUR v odvisnih družbah.

9098 zaposlenih

Število zaposlenih je bilo konec marca 2012 za 2 % večje
kot na začetku leta.

bolezni srca in žilja, zdravil za
zdravljenje osrednjega živčev
ja, antialergikov, analgetikov,
antidiabetičnih zdravil, gastro
intestinalnih zdravil iz skupine
zaviralcev protonske črpalke
in zdravil za bolezni sečil.
Registrirali smo tudi 6 novih
izdelkov brez recepta in 4 nove
veterinarske izdelke.

V LETU 2011
SMO REGISTRI
RALI 19 NOVIH
IZDELKOV,
TRENUTNO
PA JIH RAZVIJAMO ŠE VEČ
KOT 130.
Zaposleni
Konec leta 2011 je imela sku
pina Krka 8948 zaposlenih. Nji
hovo število se je glede na leto
2010 povečalo za 379 oziroma
za 4 %. Zunaj Slovenije je bilo
zaposlenih 49 % vseh zaposle
nih v skupini.
Delež zaposlenih z univerzitetno
izobrazbo v skupini Krka se po
večuje. Konec leta 2011 je imelo
najmanj univerzitetno izobrazbo
več kot 51 % zaposlenih v sku
pini Krka, med njimi je bilo 95
doktorjev znanosti ter 266 ma
gistrov znanosti in specialistov.
Povprečna starost zaposlenega
je 38 let, delež zaposlenih žensk
pa je 63-odstoten.
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Dividenda tudi letos višja,
in sicer za dobrih 7 %
Predlagana dividenda v višini 1,50 EUR bruto na
delnico je v skladu s strategijo, ki je bila sprejeta
v letu 2011. Naša nova usmeritev je, da za dividende
namenimo do ene tretjine ustvarjenega dobička.
marca se je njegovo padanje
ustavilo, nato pa je nekoliko
zrasel. V istem obdobju se je
padanje tečaja Krkine delnice
nadaljevalo.
Primerjava gibanja tečaja Krki
ne delnice z gibanjem pomemb
nega delniškega indeksa v za
hodni Evropi, tj. z DAX, kaže, da
se je do začetka leta 2012 znižal

V zadnjih 12 mesecih se je tečaj
Krkine delnice znižal manj kot
slovenski indeks SBITOP, ki je
v tem obdobju padel za 23 %.
SBITOP je slovenski blue-chip
indeks, ki daje informacije
o gibanju cen delnic največjih
slovenskih družb in delnic,
s katerimi se na Ljubljanski
borzi največ trguje. V začetku

4.000

56

3.000

52

2.000

48

1.000

44

0

40

zaključni tečaj v EUR

60

20
1
n. 1
20
ju 11
l.
2
av 011
g.
2
se 01
pt 1
.2
ok 011
t.
2
no 011
v.
2
de 011
c.
2
ja 011
n.
2
fe 012
br
.2
m 01
ar 2
.2
ap 012
r.
2
m 012
aj
20
12

5.000

Trenutno proizvedemo dobrih 10 milijard tablet in kapsul na leto, v pri
hodnjih letih pa jih bomo z novimi proizvodnimi zmogljivosti proizvedli
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bolj kot tečaj Krkine delnice.
Potem se je gibanje indeksa
obrnilo in njegova vrednost se
je do začetka maja zvišala. Na
sprotno pa se je padanje tečaja
Krkine delnice v tem obdobju
nadaljevalo.
Vzroka za negativno gibanje
tečaja Krkine delnice v zadnjih
mesecih ne moremo pripisati
doseženim rezultatom poslovanja
Krke niti bistveno spremenjenim
poslovnim priložnostim, ampak
drugim dejavnikom, na katere
Krka nima neposrednega vpliva.

SBITOP

DAX

12

12
5.

5.

20

12

20

5.

4.

20

12
20

3.
5.

5.

2.

20

12

1
5.

1.

01

1
5.

12

.2

1

01

01
5.

11

.2
10

5.

Krka

.2

11

11

20
9.

5.

11

20

20

8.
5.

11
5.

7.

20
6.

5.

5.

5.

20

11

65

Krkina delnica na
Ljubljanski borzi
Krkina delnica ostaja daleč
najprometnejši vrednostni

papir na Ljubljanski borzi.
Ne glede na to pa je likvidnost
trgovanja z njo v primerjavi
z najbolj prometnimi delnicami
na mednarodnih trgih nizka.
Od januarja do maja letos je
znašal povprečni dnevni pro
met s Krkino delnico 0,6 mili
jona EUR.
Od aprila letos so vse obstoječe
Krkine delnice uvrščene tudi
v trgovanje na Varšavski borzi.
Čeprav bo za izboljšanje likvid
nosti trgovanja potreben čas,
pričakujemo, da bo uvrstitev
Krkinih delnic na Varšavsko
borzo srednjeročno povečala
našo bazo delničarjev in izbolj
šala Krkino fleksibilnost na
kapitalskih trgih.
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Tudi letos
predlagamo višje
dividende
Krka je svojo novo dividendno
politiko opredelila v petletni ra
zvojni strategiji. V skladu s temi
strateškimi usmeritvami za
dividende namenja do ene tretjine
dobička po obdavčitvi predhod
nega leta. Krkina uprava in
nadzorni svet sta predlagala,
da se letos za izplačilo dividend
nameni 1,50 EUR bruto na del
nico, kar je več kot 7-odstotno
povečanje glede na predhodno
leto. Izplačilo dividend se bo
predvidoma začelo 60 dni po
sprejetju predloga na 17. skupš
čini delničarjev, to je v začetku
septembra 2012.

Nadaljevanje rasti
dividend
Delničarji bodo o letošnji
dividendi odločali na 17. redni
skupščini delničarjev, ki bo 5.
julija 2012. Če bo predlog upra
ve in nadzornega sveta sprejet,
bi dividendna donosnost glede
na vrednost Krkine delnice na
začetku maja znašala 3,2 %.

Krkina uprava
in nadzorni
svet sta pred
lagala, da se
letos za izpla
čilo dividend
nameni 1,50 EUR
bruto na
delnico.

BRUTO DIVIDENDA NA DELNICO
(V EUR)
1,50
1,40

Kdo je upravičen
do dividend?
Do dividend so upravičeni tisti delničarji, ki bodo na presečni datum,
to je 11. julija 2012, vpisani kot lastniki delnic v centralnem registru
imetnikov Krkinih delnic.
Presečni datum je bil objavljen v sklicu skupščine. Na podlagi
objavljenega sklica je Ljubljanska borza kot prvi trgovalni dan brez
upravičenosti do dividende določila 10. julij 2012.
To pomeni, da bodo delničarji, ki bodo Krkine delnice prodali 10. julija
2012 ali kasneje, upravičeni do izplačila dividend. Delničarji, ki bodo del
nice kupili 10. julija 2012 ali kasneje, in tisti, ki bodo delnice prodali pred
tem datumom, ne bodo upravičeni do izplačila dividend v tekočem letu.
Osnova za dejansko izplačilo dividend je sklep skupščine o višini in
datumu izplačila dividend, ki ga sprejmejo delničarji na skupščini.

1,10

Slovar izrazov
presečni datum
Datum, na katerega se ugotavlja upravičenost do dividende, pri
čemer so do dividend upravičeni vsi, ki so na ta datum imetniki
Krkinih delnic.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

*Predlog uprave in nadzornega sveta. Za vsa
obdobja je upoštevano število delnic po cepitvi
v razmerju 1 : 10.

zadnji dan upravičenosti do dividende
Zadnji dan, ko vlagatelj še lahko postane Krkin delničar in je
tako upravičen do izplačila dividend za preteklo leto.
glasovalna pravica
Pravica, ki jo imajo imetniki Krkinih delnic in pomeni pravico
glasovati na skupščini delničarjev. Je sorazmerna z delničarje
vim lastniškim deležem.

Kdo so Krkini delničarji?

lastne delnice
Krkine delnice, katerih imetnik je družba Krka. Te delnice
nimajo glasovalnih pravic in ne prinašajo dividend.

V zadnjem letu se je število delničarjev zmanjšalo za dobrih pet
tisoč. Na začetku junija 2012 je imela Krka okoli 70.300 delničarjev.
Največja skupina delničarjev so še vedno domače fizične osebe, ki
jih je več kot 68.000 in imajo 41 % Krkinih delnic. Lastniški delež
mednarodnih vlagateljev znaša več kot 16 % in se je v zadnjem letu
povečal za dobri dve odstotni točki. Največja posamična delničarja
ostajata državna sklada, in sicer Slovenska odškodninska družba in
Kapitalska družba. Deset največjih delničarjev razpolaga s 36,7 %
Krkinih delnic.

roadshow
Predstavitev Krke kot izdajatelja delnic finančnim strokovnja
kom in morebitnim vlagateljem v mednarodnih finančnih sredi
ščih, katere namen je zbuditi zanimanje za nakup Krkinih delnic
pri teh vlagateljih ter posredno povečati likvidnost trgovanja s
Krkinimi delnicami.

Sestava delničarjev 6. 6. 2012

vzporedna (sekundarna) kotacija
Vsi delničarji oziroma vlagatelji imajo možnost, da s Krkinimi
delnicami vzporedno trgujejo na Ljubljanski borzi in na Varšav
ski borzi. V vzporedno trgovanje na Varšavski borzi so uvrščene
vse izdane Krkine delnice.

domače fizične osebe
16,5 %
državni skladi
domače investicijske družbe in skladi
druge domače pravne osebe
lastne delnice
mednarodni vlagatelji

5,9 %
40,8 %
7,9 %
3,7 %
25,2 %

pooblaščenec delničarja
Fizična ali pravna oseba, ki se na podlagi pisnega pooblastila
Krkinega delničarja udeleži skupščine Krkinih delničarjev ter
na njej glasuje v imenu tega delničarja.

dividendna donosnost
Z njo merimo, kakšno donosnost bi dosegel delničar, če bi kupil
delnico na izbrani dan in bi Krka naslednje leto izplačala enako
bruto dividendo, kot jo letos predlagata uprava in nadzorni svet.

dividendna
donosnost = predlagana bruto dividenda na delnico x 100
cena Krkine delnice na izbrani dan
v%
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Nadaljevanje dialoga z domačimi in
mednarodnimi vlagatelji
Naša odgovornost do vlagateljev se odraža v našem
pristopu h komuniciranju
s finančno javnostjo, ki med
drugim zajema redne predsta
vitve Krke domačim in med
narodnim vlagateljem.
Tudi v preteklem letu smo bili
na tem področju zelo aktivni,
saj smo imeli z zainteresi
ranimi vlagatelji več kot 100
sestankov. Krkino poslovno
zgodbo smo predstavili na
jesenskem in spomladanskem
Dnevu slovenskega kapital
skega trga, ki ju je organizirala

Ljubljanska borza. Na obeh
dogodkih smo se srečali pred
vsem z domačimi zainteresira
nimi vlagatelji.
Enako pozornost posvečamo
tudi mednarodnim vlagateljem.
V obdobju od izdaje zadnjega
Utripa prihodnosti smo se
udeležili različnih dogodkov,
kot so na primer konference
za vlagatelje in predstavitve
ni sestanki (angl. roadshow)
v finančnih središčih po svetu.
V začetku oktobra lani smo
se z mednarodnimi vlagatelji
srečali na konferenci v Avstriji,

17. SKUPŠČINA DELNIČARJEV
17. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo
mesto, bo v četrtek, 5. julija 2012, ob 13. uri v Hotelu Šport na
Otočcu ob Krki. Delničarji se bodo na njej seznanili z letnim
poročilom uprave, prejemki članov uprave in nadzornega
sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2011 in njegovi
potrditvi. Odločali bodo tudi o uporabi bilančnega dobička za
leto 2011 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za leto 2011.
Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da se bilančni
dobiček za leto 2011 v višini 172.712.532,70 EUR uporabi za
naslednje namene:
za dividende 50.018.979,00 EUR (1,50 EUR bruto na delnico),
za druge rezerve iz dobička 61.346.776,85 EUR,
za prenos v naslednje leto 61.346.776,85 EUR.
Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po kon
čani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vode
no pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana,
na dan 11. julija 2012.
Delničarji bodo na skupščini sklepali tudi o imenovanju revizor
ja. Za revizorja za poslovno leto 2012 je predlagana revizijska
družba Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d. o. o.,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na
poslovnem naslovu družbe (Šmarješka cesta 6, Novo mesto)
vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dne objave sklica do
5. julija 2012.
Sklic skupščine s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugim
pripadajočim gradivom je objavljen tudi na spletni strani družbe
www.krka.si.

v drugi polovici oktobra smo
predstavitvene sestanke orga
nizirali v Londonu, Stockhol
mu, Frankfurtu in Parizu, ko
nec aprila 2012 pa še v Varšavi,

Londonu in Frankfurtu. Maja
letos smo se z mednarodnimi
vlagatelji srečali na konferenci
v Pragi.

Odgovori na pogosta
vprašanja DELNIČARJEV
1. Kaj moram storiti ob spremembi imena ali naslova stalnega
prebivališča?
Klirinško depotna družba (KDD), ki vodi evidenco lastnikov
vrednostnih papirjev, vpisuje spremembe podatkov fizičnih
oseb, ki so rezidenti Republike Slovenije, na podlagi centralnega
registra prebivalstva, ki ga vodijo upravne enote, zato posebna
zahteva za vpis sprememb teh podatkov v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev ni več potrebna.
Več o tem lahko preberete na www.kdd.si.
2. Kaj moram kot delničar storiti, če delnice podedujem?
Za preknjižbo Krkinih delnic je treba KDD predložiti origina
len pravnomočni sklep o dedovanju ali notarsko overjeno kopijo,
izpolnjeno Zahtevo za prenos vrednostnih papirjev na podlagi
dedovanja in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta. KDD
lahko od dediča zahteva dodatno dokumentacijo. Vlogo in ustre
zno dokumentacijo je treba poslati na KDD, d. d.,Tivolska 48,
1000 Ljubljana, lahko pa jo oddate tudi osebno v vložišču KDD.
3. Zakaj nisem prejel dividend?
Razlogov je lahko več:
– oseba na presečni datum upravičenosti do dividend v delniški
knjigi ni več vpisana kot imetnik Krkinih delnic;
– Krka nima vseh potrebnih podatkov za izplačilo dividend
(davčne številke in številke transakcijskega računa delničarja);
ko delničar manjkajoče podatke posreduje, Krka zapadle
dividende izplača v nekaj delovnih dneh;
– oseba ima Krkine delnice na računu upravljanja pri poobla
ščenih borznih posrednikih ali v skrbništvu pri pooblaščenih
skrbnikih; v teh primerih Krka nakaže dividende upravljavcu
oziroma skrbniku, in sicer v bruto znesku;
– upravičenec do dividend je tretja oseba (zastavni upnik na
podlagi zastavne pravice, upnik na podlagi sodne odločbe,
davčni urad na podlagi davčne odločbe).
4. Krkine delnice kotirajo na Varšavski borzi. Kaj to pomeni?
Kaj moram storiti?
Za delničarje oziroma vlagatelje, ki s Krkinimi delnicami
trgujejo na Ljubljanski borzi, se ni nič spremenilo. Na Varšavski
borzi se vzporedno trguje z istimi Krkinimi delnicami kot na
Ljubljanski borzi. S Krkinimi delnicami se še vedno trguje tudi
na Ljubljanski borzi, in sicer na enak način kot pred uvedbo
vzporedne kotacije. Vsi delničarji oziroma vlagatelji lahko sedaj
trgujejo s Krkinimi delnicami tudi na Varšavski borzi, za kar
morajo imeti v skladu z ustreznimi poljskimi predpisi urejen
dostop do Varšavske borze.
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Odličnost v korporativnem upravljanju in odnosih
z vlagatelji
Krka je kot najbolj odprta bor
zna družba v Sloveniji decem
bra lani prejela nagrado zlati
portal za 5-letno odličnost na
področju korporativnega uprav
ljanja in odnosov z vlagatelji.
Ljubljanska borza jo je podelila
prvič in pomeni nadgradnjo
nagrade portal za odličnost
v obdobju enega leta, v okviru
katere je Krka v zadnjih štirih
letih dosegala najboljše ocene.
Strokovna komisija, sestavljena
iz predstavnikov vlagateljev,
analitikov, novinarjev in borze,
je borzne družbe ocenjevala
po desetih kriterijih, s poudar
kom na kakovosti obveščanja,
korporativnem upravljanju
ter strategiji komuniciranja in
odnosov do vlagateljev. V oceni
Krke je komisija poudarila
načelnost v obveščanju tako
domače kot mednarodne javno

sti, ohranjanje visoke strokovne
ravni v stikih z vlagatelji in
stalno izpopolnjevanje prakse
glede na mednarodne trende,
zato je Krko označila za vzor
drugim borznim družbam.
V Krki smo ponosni, da smo
prvi v Sloveniji, ki smo preje
li to prestižno nagrado. Biti
najboljši na področju odnosov
z delničarji in upravljanja
družbe je velik dosežek. Še
večji dosežek pa je, da ne
zaspimo na lovorikah, ampak
se vsako leto znova trudimo
stvari izboljšati in smo naj
boljši kar pet let zaporedoma.
Zlati portal je nagrada za trud,
ki smo ga vsa leta vlagali tako
v ohranjanje dosežene ravni
kakovosti brez odklonov in ve
čjih nihanj kot tudi v razvijanje
novih poti na področju korpo
rativnega obveščanja.

Zlati portal za 5-letno odličnost so prevzeli (od leve) Peter Skubic,
namestnik direktorja Finančnega sektorja, Jože Colarič, predsednik
uprave in generalni direktor, in Brane Kastelec, direktor Finančnega
sektorja.

Krka v svetovni eliti družb s stabilno dolgoročno rastjo
Skupina Krka se je po izsledkih raziskave
priznane strokovne poslovne revije Harvard
Business Review uvrstila v elitno skupino
10 družb v svetu, ki so imele v obdobju
1999–2009 stabilno vsakoletno rast.
Cilj raziskave revije je bil najti
odgovor na vprašanje, koliko
javnih družb s tržno vrednostjo
v višini najmanj 1 milijarde
USD je v obdobju 1999–2009
vsako leto zraslo za 5 %.
Raziskovalci so bili pozorni na
vsakoletno stabilno rast in ne
na povprečne letne rasti v tem
obdobju.
Rezultati, objavljeni v januarski
številki, so pokazali, da je od
2347 družb, ki so bile vključene
v raziskavo, le 10 družb doseglo
5-odstotno rast čistega dobička
v vsakem letu tega obdobja.
Samo 5 družb je v vsakem letu
istega obdobja doseglo tudi rast
prodaje. Poleg Krke so v elitni
deseterici še tri družbe iz ZDA,
po dve družbi iz Indije in Španije
ter po ena družba iz Japonske in
Kitajske.

Kot so zapisali v reviji, si velika
podjetja prizadevajo za stabilno
in predvidljivo rast, kar najbolj
cenijo tudi vlagatelji. Toda po
izsledkih raziskave je razkorak
med pričakovanji vlagateljev in
dejanskimi rezultati družb velik.
Kot pravi avtorica Rita Gunther
McGrath, je raziskava pokazala
skupne lastnosti desetih izbra
nih družb. Zanje je med drugim
značilno, da se hitro prilagajajo,
zgodaj sprejemajo manj tvegane
odločitve in razpršijo svoj port
felj izdelkov, o razporeditvi virov
odločajo centralizirano, so zelo
inovativne, hitre in fleksibilne,
prevzeme izkoristijo za svoj
nadaljnji razvoj in hiter vstop na
nove trge ter so pri tem nadpov
prečno uspešne. Uvajajo tudi
nove tehnologije, raziskujejo
nove poslovne modele, odkriva

jo nove industrijske panoge in
vstopajo na nove trge.

Strategije
izbranih
podjetij se
na najvišjih
ravneh ne
spreminjajo
zelo hitro in
pogosto,
najvišja
vodstva pa so
stabilna.

V raziskavi poudarjajo, da so te
družbe hkrati tudi zelo stabilne.
Spremembe, ki jih izvajajo, so
evolucijske in ne revolucijske.
Njihova vodstva veliko vlagajo
v korporativno kulturo podjetja,
skupne vrednote, izobraževanje
zaposlenih in razvoj vodilnih
kadrov, prav tako znajo zadr
žati perspektivne sodelavce.
Izogibajo se velikim odprodajam
delov poslovnih aktivnosti (dez
investicijam) ali reorganizacijam
poslovanja ter imajo zanesljivo
in stabilno bazo odjemalcev.
Strategije teh podjetij se na
najvišjih ravneh ne spreminjajo
zelo hitro in pogosto, najvišja
vodstva pa so stabilna.

Harvard Business Review je strokovna mesečna revija o sploš
nem poslovodenju, ki izhaja od leta 1922. Članki so napisani
na podlagi raziskav in so namenjeni vsem, ki se ukvarjajo s po
slovodenjem. Revija je cenjena med akademiki, direktorji družb
in svetovalci na tem področju. Poslovne šole po vsem svetu jo
pogosto uporabljajo v svojih študijskih programih.
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PANOŽNA GIBANJA NAPOVEDUJEJO
RAST GENERIČNEGA TRGA ZDRAVIL
Krka je največji ponudnik generičnih
farmacevtskih izdelkov na domačem trgu,
več kot 90 odstotkov prodaje pa ustvarimo
zunaj Slovenije, zlasti v Ruski federaciji, Ukrajini,
na Poljskem, Češkem, Madžarskem, Hrvaškem
in v Romuniji. V zadnjih letih vse več tudi na
zahodnoevropskih trgih.
Vertikalna
integracija je
prednost
Večino razvojnih in proizvodnih
faz obvladujemo sami, kar je po
membna prednost v primerjavi
s ponudniki, ki glavnino suro
vin, dokumentacije in znanja
kupijo od drugih proizvajalcev.
Tak način dela imenujemo
vertikalno integrirani poslovni
model. Zagotavlja nam, da smo
velikokrat med prvimi ponud
niki na trgu, novih izdelkov pa
ne proizvajamo le hitreje in
ugodneje, ampak vključimo tudi
številne inovacije, na primer
nove farmacevtske oblike, ali
dostavne sisteme, ki so za bol
nike priročnejši.

večje uporabe cenejših gene
ričnih izdelkov priložnost za
ponudnike, kot je Krka, hkrati
pa tudi nevarnost, saj so cene
zdravil pod velikimi pritiski.
Pričakujemo lahko, da se bo ta
trend nadaljeval.

Novi izdelki so
gonilo rasti
V preteklih treh letih so cenov
ni pritiski v Evropski uniji zni
ževali vrednostno rast prodaje
za 6 do 7 odstotnih točk na
leto, kar so številna podjetja
nadomestila s količinsko večjo
prodajo, manj pa z novimi
izdelki. V prihodnjih letih bodo

predvidoma približno 60 %
rasti ustvarjali novi izdelki,
30 do 40 % pa novi trgi. V Krki
imamo trenutno v razvoju okoli
130 novih izdelkov, ki jih bomo
ponudili trgu v prihodnjih letih,
hkrati pa povečujemo svojo
prisotnost na zahodnoevrop
skih trgih, ki so v preteklih
letih postali ena od naših
ključnih prodajnih regij.

V prihodnjih
letih bodo
predvidoma
60 % rasti
ustvarjali
novi izdelki,
30 do 40 % pa
novi trgi.
Število povsem novih zdravil
na svetu upada, zato skušajo
proizvajalci originalnih zdravil

PRITISKI NA CENE
Trg zdravil se deli na trg origi
nalnih in trg generičnih zdra
vil. Kadar proizvajalec razvije
povsem novo zdravilo, gre za
originalno zdravilo, za katerega praviloma dobi 20-letno
pravico monopolne ponudbe.
Po preteku navedenega časa
lahko tako zdravilo proizvaja
katerikoli drug ponudnik.
Vrednost trga originalnih in ge
neričnih zdravil je okoli 875 mi
lijard USD. Od tega predstavlja
generični trg približno šestino
in bo v naslednjih petih letih ra
sel od 3 do 6 % na leto. Ugodna
gibanja pričakujemo zlasti na
vzhodno- in zahodnoevropskih
trgih, največje izzive in pritiske
pa na srednjeevropskih.
Kot kaže, se bodo v letu 2012 na
večini trgov nadaljevali varče
valni ukrepi in krepila konku
renca. Te razmere so zaradi vse

V Krki imamo trenutno v razvoju okoli 130 novih izdelkov,
ki jih bomo dali na trg v prihodnjih letih.
(foto : Razvojno-kontrolni center 3)

z različnimi pravnimi mehanizmi
podaljšati svoj tržni položaj. Tudi
v prihodnje se zato pričakujejo
tožbe originatorjev proti gene
ričnim proizvajalcem, ki pa se
po zaslugi Krkinega poslovnega
modela skoraj vedno končajo
v korist Krke.

Krka večino
rasti dosega
organsko
z naložbami
v nove razvojne
in proizvodne
zmogljivosti,
hkrati pa JE
dovolj močna,
da lahko
prevzema
morebitna
perspektivna
podjetja.
Prevzemne aktivnosti farma
cevtskih podjetij so se zaradi
težje dostopnih finančnih virov
upočasnile. Težnje po združe
vanju in prevzemih se bodo na
daljevale tudi v prihodnjih letih,
saj bomo tako dosegli hitrejšo
rast, večjo ekonomijo obsega
in širitev na nove trge ter lažje
uvedli nove tehnologije. Krka
večino rasti dosega organsko
z naložbami v nove razvojne in
proizvodne zmogljivosti, hkrati
pa je zaradi dobrega poslovanja
finančno dovolj močna, da lahko
prevzema morebitna perspek
tivna podjetja, zlasti na azijskih
trgih.
Zaradi opisanega načina dela in
več kot 50-letnih tržnih izkušenj bomo z novimi izdelki in
naložbami ter tradicionalno
močno Krkino finančno struktu
ro tudi v zahtevnih gospodarskih
razmerah, ki se jih nadejamo
v letošnjem letu, dosegli za
stavljene cilje.
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NA ZAHODNOEVROPSKIH TRGIH
DOSEGAMO DOBRE REZULTATE
V prvem četrtletju 2012 je bila prodaja v zahodnoevropskih državah za več kot 30 % večja kot
v enakem lanskem obdobju. Dobre prodajne
rezultate dosegamo tudi na čezmorskih tržiščih.
Napovedi za naprej so optimistične.
VEČ KOT 30 % VEČJA PRODAJA
V Regijo Zahodna Evropa in čezmorska tržišča spadajo zahodno
evropske države, ZDA in države tako imenovanega tretjega sveta.
Krka na teh trgih prodaja zdravila za humano uporabo, izdelke
brez recepta ter veterinarske izdelke. Najboljše prodajne rezultate
dosegamo v Zahodni Evropi, ključnem trgu, ki ga sestavlja prvih
15 članic Evropske unije, Švica in Norveška, in to predvsem
s prodajo zdravil za humano uporabo, v zadnjem času pa tudi
s prodajo veterinarskih izdelkov. Na čezmorskih trgih, predvsem
na Arabskem polotoku z Iranom, se je znatno povečala prodaja
zdravil za humano uporabo.
Regija je v letu 2011 ustvarila več kot 250 milijonov evrov prihodkov
iz prodaje. Trenutno zaposlujemo 40 ljudi v matični družbi ter nekaj
manj kot 300 ljudi v povezanih podjetjih v zahodnoevropskih drža
vah, večino v marketingu in prodaji. Prodaja se povečuje tudi v letu
2012. V prvem četrtletju je bila glede na primerljivo lansko obdobje
večja za več kot 30 %. Največji absolutni indeks rasti smo dosegli
z izdelki na recept, največji relativni indeks pa z veterinarskimi
izdelki. Po vrednosti prodaje ostajajo naši najpomembnejši trgi
v regiji Nemčija, Anglija, Francija, skandinavske države, države
Beneluksa, Španija ter Italija.

Ključni trg Zahodna Evropa
Na trgih prvih 15 članic Evropske unije smo prisotni že več deset
letij, a smo s prvimi sistematičnimi in ciljanimi predprodajnimi in
registracijskimi aktivnostmi začeli v drugi polovici 90. let prejšnjega
stoletja. Povezali smo se s takrat vodilnimi zahodnoevropskimi ge
neričnimi podjetji z močno razvejano marketinško-prodajno mrežo.
Naši partnerji niso imeli izkušenj z razvojem in proizvodnjo generič
nih izdelkov, zato je sodelovanje s Krko pomenilo sinergijo in obojim
prinašalo koristi. Z vsemi temi in še z mnogimi drugimi uspešno
sodelujemo še danes.

V zahodnoevropskih državah
trenutno tržimo več kot
70 izdelkov in sodelujemo
z več kot 50 partnerji tako
na področju zdravil na recept
kot veterinarskih izdelkov.
Vse od vstopa Slovenije v Evropsko unijo vzporedno s prodajo prek
partnerjev krepimo prodajo pod Krkino blagovno znamko in prek la
stne mreže, ki jo uspešno širimo vse od leta 2005, ko smo ustanovili
podjetje Krka Sverige. Prek njega pokrivamo vseh pet skandinavskih
držav. Pri poslovanju na skandinavskem trgu je za doseganje dobrih

prodajnih rezultatov ključnega pomena fleksibilna in hitra oskrba
z izdelki. Pridobivanje poslov je zelo dinamično, saj je konkurenca
številna in cenovno zelo agresivna.
Opogumljeni s pozitivnimi izkušnjami s skandinavskega trga smo
v začetku 2007 ustanovili podjetje Krka Farmacêutica na Por
tugalskem. Na tem trgu danes spadamo med najhitreje rastoča
generična podjetja, saj smo se izmed več kot stotih prebili med
20 vodilnih generičnih podjetij. Glede na veliko lansiranih novih
generičnih molekul si tudi v prihodnje obetamo krepko rast
prodaje.
Novembra 2007 smo s prevzemom nemškega generičnega podjetja
TAD Pharma vstopili neposredno na največji generični trg v Evropi.
S prevzemom smo polega znanja in izkušenj s področja marketinga
in prodaje pridobili tudi dodatne proizvodne zmogljivosti, ki nam
omogočajo večjo fleksibilnost pri oskrbovanju trga. Kljub velikim
pritiskom na znižanje cen zdravil ter številčni in cenovno agresivni
konkurenci v zadnjih letih beležimo kar precejšnjo rast predvsem
s prodajo novih izdelkov. Danes je TAD Pharma vodilna generič
na proizvajalka klopidogrela, esomeprazola in desloratidina ter
galantamina in ropinirola, oba v farmacevtski obliki s podaljšanim
sproščanjem, ter ena vodilnih proizvajalk pantoprazola in valsartana
ter kandesartana s kombinacijami.
Krka v zadnjem času v zahodnoevropskih državah zdravila še bolj
pospešeno trži pod lastno blagovno znamko. Sredi lanskega leta
smo prek hčerinske družbe Krka Pharma Dublin s prodajnimi
aktivnostmi začeli na Irskem, letos smo prve izdelke dali na trg
prek novoustanovljenega hčerinskega podjetja v Španiji, trenutno
pa se pripravljamo na začetek prodaje izdelkov pod lastno blagovno
znamko prek povezanih družb še v Italiji in Franciji.

OPTIMISTIČNO NAPREJ
Na zahodnoevropskih trgih lahko tudi v prihodnje pričakujemo
nadaljnje intenzivno uvajanje varčevalnih ukrepov zdravstvenih bla
gajn, kar bo okrepilo vlogo generičnih ponudnikov zdravil. Uspešna
bodo vertikalno integrirana podjetja z močnim razvojem, fleksibil
no proizvodnjo ter prožno marketinško-prodajno mrežo, ki se je
sposobna prilagoditi hitrim tržnim spremembam. Krka vse to ima,
zato smo optimistični glede rasti poslovanja in prepričani o krepitvi
tržnih deležev v prihodnje. Zaradi načrtovanega lansiranja novih
izdelkov in vstopov na nove trge smo prav tako optimistični o nadalj
nji rasti prodaje na čezmorskih trgih.
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NALOŽBE SO KLJUČ NAPREDKA
V skupini Krka smo v letu 2011 za naložbe namenili 108 milijonov EUR, kar je 10 % prihodkov od
prodaje. Izvajamo dvajset projektov, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem in v Ruski federaciji. Največ jih
je namenjenih povečanju zmogljivosti za proizvodnjo končnih izdelkov, razvojnim zmogljivostim in
gradnji infrastrukturnih objektov.
Nove zmogljivosti
za več kakovostnih,
varnih in učinkovi
tih zdravil
Konec oktobra 2011 smo na
osrednji lokaciji v Ločni uradno
odprli dva objekta v skupni vred
nosti 113 milijonov EUR, ki sta
bila zgrajena v manj kot dveh
letih. Pod načrte so se podpisali
Krkini strokovnjaki, pomembna
pa sta tako s tehnološkega kot
s proizvodnega vidika.

Obrat OTO bo
k skupni letni
proizvodnji
Krke prispeval
2,5 milijarde
tablet,
obloženih
tablet in
kapsul.

V Obratu za proizvodnjo trdnih
oblik zdravil (OTO), ki velja za
Krkino največjo naložbo v zad
njih treh letih, v petih etažah
poteka klasična farmacevtska
proizvodnja z uporabo zabojni
kov. 17.000 m2 je namenjenih
granuliranju, oblaganju pelet,
tabletiranju, kapsuliranju, obla
ganju tablet in pakiranju. Obrat,
v katerega je vgrajena sodobna
tehnološka oprema, ki ustreza
strogim zahtevam standardov
farmacevtske proizvodnje, je
povezan s priročnim skladiščem
obrata Specifika in skladiščem
končnih izdelkov. Obrat OTO bo
k skupni letni proizvodnji Krke
prispeval 2,5 milijarde tablet,
obloženih tablet in kapsul. Novi
Razvojno-kontrolni center 3
tvori delovno in arhitekturno
funkcionalno oblikovno celoto
z obstoječima RKC 1 in RKC 2.
Z njim si zagotavljamo konku
renčno prednost, saj sodobne
laboratorijske naprave omo
gočajo razvoj in vpeljavo novih
analiznih metod. Nenehne

analize in nadzori omogočajo
zagotavljanje kakovosti, varnosti
in učinkovitosti vhodnih mate
rialov, polizdelkov in končnih
izdelkov v skladu s standardi
dobre laboratorijske prakse.
22 milijonov evrov vreden projekt
s skupno neto tlorisno površino
11.479 m2 ima pet uporabniških
in dve tehnični etaži. Zasnova
objekta je modularna in fleksi
bilna in omogoča prilagoditev
različnim uporabnikom (od
velikih laboratorijev do pisarn).

Širimo razvojne
zmogljivosti in
proizvodnjo
učinkovin
V teku je tudi naložba v Krkino
odvisno podjetje Farma GRS,
d. o. o., ustanovljeno skupaj
s partnerji v okviru projekta
razvoja farmacevtske panoge.
Na lokaciji v Ločni bomo vzpo
stavili nove razvojno-raziskoval
ne in proizvodne zmogljivosti.

V Razvojno-kontrolnem centru 3, ki deluje s polno paro, vpeljujemo številne nove analizne
metode, ki nam zagotavljajo konkurenčno prednost.

Vrednost celotnega projekta,
ki ga z dobrimi 10 milijoni EUR
delno financira EU iz Evropske
ga sklada za regionalni razvoj,
je 45 milijonov EUR. Proizvodni
center za finalizacijo zdravil
nih učinkovin bo predvidoma
končan konec letošnjega leta,
Kemijsko-razvojni center pa
v začetku prihodnjega leta.

V načrtu že novi
projekti
Tudi letos se nadaljuje intenzi
ven naložbeni cikel. Pripravlja
mo projektno dokumentacijo in
pridobivamo potrebna soglasja
za gradnjo novega obrata za
proizvodnjo trdnih oralnih oblik
zdravil Notol 2, največje naložbe
v zgodovini Krke. Obrat Notol 2
bo zgrajen znotraj proizvodnega
kompleksa v Ločni, v dolini med
skladiščem tekočih surovin in
Notolom 1. Proizvodna zmoglji
vost 200 milijonov EUR vred
nega obrata bo 4,5 milijarde
končnih izdelkov na leto. Marca
2012 smo od Ministrstva za
kmetijstvo in okolje RS pridobili
Odločbo o spremembi okolje
varstvenega dovoljenja in izdaji
okoljevarstvenega soglasja,
konec maja pa gradbeno do
voljenje in pred dnevi začeli
s pripravljalnimi deli za začetek
gradnje.
Pridobili smo tudi vsa soglasja
za novi obrat v Krškem, ki ga
bomo začeli graditi poleti. Obrat
Krško – Sinteza 1 je prvi v seriji
obratov za proizvodnjo farma
cevtskih učinkovin na lokaciji
v Krškem, ki bo sestavljen iz
dveh modulov. Prvi del naložbe
je vreden 70 milijonov EUR.
Poskusno proizvodnjo bomo
začeli v dobrih dveh letih.
S projektom utemeljujemo
Krkino filozofijo vertikalne in
tegracije, s katero obvladujemo
razvoj in proizvodnjo izdelkov od
pridobivanja učinkovine do pro
izvodnje končnih oblik in njihove
ponudbe na trgih.

Naložbe / 13

DO KONCA LETA NOV
KEMIJSKO-RAZVOJNI CENTER
V začetku leta se je na Krkini osrednji lokaciji
v Ločni v okviru podjetja Farma GRS začela
gradnja Kemijsko-razvojnega centra.
Krka je januarja 2011 skupaj s partnerji v okviru projekta razvoja
farmacevtske panoge ustanovila podjetje Farma GRS, d. o. o.
Na lokaciji v Ločni v Novem mestu bomo vzpostavili nove razvojno-raziskovalne in proizvodne zmogljivosti. Vrednost projekta, ki ga
delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, je 45 milijonov EUR.
Osnovni cilj podjetja je vzpostavitev infrastrukture za razvoj novih
izdelkov in tehnologij s področja farmacevtske kemije in tehnologi
je. Osredotočili se bomo zlasti na zahtevne zdravilne učinkovine in
procese, saj želimo razviti nova generična zdravila, ki bodo novost
tako za bolnike kot za panogo. V okviru podjetja Farma GRS pote
kata dva naložbena projekta, in sicer gradnja Proizvodnega centra
za finalizacijo zdravilnih učinkovin in Kemijsko-razvojnega centra,
ob tem pa bomo delno povečali še delovanje Razvojno-kontrolnega
centra 3.
Proizvodni center za finalizacijo zdravilnih učinkovin je bil zgrajen
konec lanskega leta. V začetku januarja 2012 smo začeli z instala
cijskimi deli, s katerimi zaključujemo in že vgrajujemo proizvodno
opremo. Začetek poskusne proizvodnje načrtujemo v drugi polovici
letošnjega leta.

Novi Kemijsko-razvojni center bo omogočal raziskave
najzahtevnejših kemijskih tehnologij.

Pospešeno gradimo
tovarno v Ruski federaciji
V Ruski federaciji smo februarja 2011 začeli graditi sodoben
distribucijski center in novo tovarno za proizvodnjo trdnih
farmacevtskih oblik Krka-Rus 2, ki bo omogočala fleksibilno in
modularno gradnjo proizvodnih zmogljivosti v več fazah v skladu
z zahtevami trga. Zmogljivost tovarne bo 1,5 do 1,8 milijarde
tablet in kapsul na leto. Naložba je vredna 135 milijonov EUR in
je pomembna tudi z vidika prizadevanj vlade Ruske federacije za
krepitev domače farmacevtske proizvodnje, saj Krka tako utrjuje
status domačega proizvajalca zdravil.
V sklopu naložbe bomo zgradili proizvodni objekt, logistični cen
ter z visokoregalnim skladiščem in energetski objekt. Do konca
leta 2011 smo izvedli groba gradbena dela. Trenutno potekajo
gradbena in inštalacijska dela. Z vgradnjo proizvodne opreme
bomo začeli jeseni 2012, začetek proizvodnje pa načrtujemo
za konec leta 2013.

V Proizvodnem centru za finalizacijo zdravilnih učinkovin
smo že začeli vgrajevati opremo.

Kemijsko-razvojni center smo začeli graditi januarja letos. Načr
tujemo, da bo vključno z novo tehnološko opremo, ki bo omogočala
raziskave in razvoj najzahtevnejših kemijskih tehnologij na laboratorijski in pilotni ravni, nared januarja prihodnje leto. Opremljen bo
z najnovejšo tehnološko opremo in bo omogočal raziskave najzahtevnejših kemijskih tehnologij na laboratorijski in pilotni ravni.
Novi center bo zadostil zahtevam za delo v strogo nadzorovanih
pogojih, dobri proizvodni praksi, varnosti in varstva okolja ter
omogočal širitev na nove projekte.

Gradnja tovarne v bližini Moskve bo na tem velikem trgu
še utrdila naš položaj domačega proizvajalca.
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Tveganje za bolezni
srca in žilja
Obstajajo razlike med moškimi in ženskami?
Ali je res, da so moški bolj
ogroženi zaradi bolezni srca in
žilja in da je verjetnost srčne
kapi pri njih večja?
Deloma to drži. Ženske do
50. leta starosti oziroma do kli
makterija (do obdobja, ki traja
od nekaj let pred menopavzo do
vsaj eno leto po menopavzi) so
pred temi boleznimi zaščitene
zaradi delovanja estrogena,
ženskega spolnega hormo
na. Po klimakteriju, ko tega
hormona ni več, pa zaščita od
pade. Že pri 60. letu starosti je
tveganje žensk za bolezni srca
in žilja enako kot pri moških,
starih 50 let.
Kaj najbolj vpliva na nastanek
bolezni srca in žilja pri ženskah
in moških?
Najbolj vpliva ženski hormon
estrogen. Ta ugodno vpliva na
presnovo maščob, ki so zelo
pomembne za razvoj ateroskle
roze. Znižuje zdravju škodlji
vi holesterol LDL in zvišuje
koristni holesterol HDL. Po
zdajšnjih dognanjih naj škodlji
vi holesterol LDL pri ženskah
in moških ne bi bil višji od
2 mmol/l, zaščitni pa bi moral
biti pri ženskah vsaj 1,6 mmol/l,
pri moških pa 1,4 mmol/l.
Raven holesterola HDL je mo
goče dvigovati z redno telesno
dejavnostjo, nanj pa pozitivno
vpliva tudi estrogen. Ker po
klimakteriju tega hormona pri
ženskah ni več, se tudi pri njih
pomembno poveča tveganje za
bolezni srca in žilja, kot so srčni
infarkt, srčna odpoved in mož
ganska kap. V Evropi kar 55 %
žensk umre zaradi bolezni srca
in žilja, pri enako starih moških
pa je odstotek še bistveno višji.
Ena izmed pomembnejših študij
je pokazala, da se tveganje za
te bolezni pri ženskah poveča
s približno 10-letno zamudo –
pri 60-letni ženski je tveganje
približno enako kot pri
50-letnem moškem.

Ali so tudi znaki pri ženskah
drugačni kot pri moških?
Da, pri ženskah začetni
simptomi bolezni niso tako
dramatični in značilni kot pri
moških, zato jih pogosto ne
jemljemo dovolj resno. Pri žen
skah se lahko najprej pojavijo
nenavadna utrujenost, motnje
v spanju, težave z dihanjem,
prebavne težave, depresija,
občutek težkih rok. V akutni
fazi se stopnjujejo težave z di
hanjem, pojavita se slabotnost
in hladno znojenje, pogosto ni
značilne bolečine za prsnico,
zato te simptome marsikdaj
podcenjujemo ali pa jih povezu
jemo z menopavzo. Ker se kli
makterične težave in neznačilni
znaki, ki so posledica bolezni
srca, včasih prepletajo, jih lah
ko prezremo in prave diagnoze
ne postavimo takoj. Težava je
tudi v tem, da večino zdravil
testirajo predvsem na moških,
čeprav sta lahko presnova in
reakcija na zdravilo pri ženskah
drugačni.

Tveganje za
bolezni srca
in žilja pri
60-letni ženski
je približno
enako kot pri
50-letnem
moškem.
Kako odkrivate možna obolenja?
Zaradi omenjenih razlogov
se pri ženskah manj pogosto in
velikokrat kasneje odločamo za
neinvazivno diagnostiko srca in
žilja, torej za ultrazvočno pre
iskavo srca in obremenitveno
testiranje. Če moški bolnik
navaja bolečine za prsnico pri
naporu, pomislimo, da gre

Prim. Risto Angelski, dr. med., internist kardiolog
Cardial, d. o. o., Specialistična ambulantna dejavnost, Ljubljana

za angino pektoris oziroma
srčno bolečino zaradi motnje
v prekrvitvi srčne mišice, zato
takoj opravimo obremenitveno
testiranje. Če se med preiska
vo pojavijo bolečine v prsnem
košu in spremembe v EKG-ju,
se takoj odločimo za koronaro
grafijo (rentgensko slikanje ko
ronarnih, tj. srčnih arterij). Pri
ženskah pa, kot sem že omenil,
zaradi neznačilnih znakov naj
prej pomislimo na menopavzo.
Kako bi pri ženskah vendarle
lahko bolje prepoznali tveganje?
Ker je prepoznavanje bolezni
srca in žilja pri ženskah pogosto
pomanjkljivo in (pre)pozno,

je združenje kardiologov na
evropski in državni ravni pri
pravilo poseben program, ki se
imenuje Žensko srce (Women at
Heart). Z njim želijo pri ženskah
spodbuditi raziskovanje teh
bolezni in izobraževanje o njih.
Tej problematiki so namenjena
številna strokovna srečanja in
študije, ki so pokazale, da hor
monsko zdravljenje (dodajanje
estrogena) nima nikakršnega
vpliva na preprečevanje ali
zdravljenje teh bolezni.
Pomembno pa je, da so zdrav
niki dobro seznanjeni z možno
stjo, da se za domnevnimi znaki
menopavze skrivajo bolezni srca
in žilja, in da pravočasno zaznajo
morebitne dejavnike tveganja.
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Če neinvazivne preiskave pokažejo
aterosklerotične spremembe
(plake vratnih arterij, arterij
spodnjih okončin in arterij srca),
je potrebno redno zdravljenje.
Skupni holesterol je treba
znižati pod 4 mmol/l, holesterol
LDL pa pod 2 mmol/l, zato je
pomembno redno zdravljenje
s statini.
Lahko naštejete glavne »krivce« za razvoj bolezni srca in
žilja?
Mednje spadajo čezmerna
telesna teža oziroma preve
lik obseg trebuha, ki kaže na
povečano število maščobnih
celic med trebušnimi organi.
Pri ženskah je tveganje pove
čano, če je obseg pasu 88 cm in
več, bistveno manjše pa je, če je
manjši od 80 cm. Za moške je
tveganje večje, če je obseg pasu
102 cm in več, bistveno manj
še pa, če je manjši od 94 cm.
Dejavniki tveganja so še zvišan
krvni tlak, zvišane krvne maščo
be (skupni holesterol, holeste

rol LDL, trigliceridi), znižani
zaščitni (koristni) holesterol
HDL, kajenje, sladkorna bolezen
in zmanjšana telesna aktivnost.
Poleg klasičnih dejavnikov sta
čedalje pomembnejša stres in
depresija, ki močno vplivata na
povečanje tveganja za razvoj
bolezni srca in žilja.
Kako poteka zdravljenje, ko so
dejavniki tveganja že odkriti?
Po najnovejših navodilih, ki
so jih predstavili na lanskem
evropskem kardiološkem
kongresu, je treba neodvisno
od drugih dejavnikov tveganja
zdraviti že tlak, ki je višji od

140/90 mm Hg. Če je tveganje
večje, npr. pri sladkornem
bolniku, tlak ne sme biti višji od
130/80 mm Hg. V zadnjem letu
je novo tudi spoznanje v zvezi
z maščobami. Če je tveganje za
razvoj bolezni srca in žilja veli
ko, mora biti skupni holesterol
nižji od 4 mmol/l in holesterol

LDL nižji od 2 mmol/l. Tveganje
povečujejo tudi aterosklero
tične spremembe na notranji
ovojnici vratnih arterij, ki jih
lepo pokaže ultrazvok. V teh
primerih se torej veliko hitreje
odločimo za zniževanje krvnih
maščob.

Poleg klasičnih
dejavnikov
sta čedalje
pomembnejša
stres in
depresija, ki
močno vplivata
na povečanje
tveganja za
razvoj bolezni
srca in žilja.
Lahko tudi sami kaj storimo za
zmanjšanje možnosti, da bomo
zboleli?
Z zdravim načinom življenja
lahko bistveno zmanjšamo tve
ganje za bolezni srca in žilja. Pa
vendar, če dejavnikov tveganja
(npr. visokega krvnega tlaka,
zvišanega holesterola v krvi,
sladkorne bolezni, kajenja) ne
moremo odstraniti z zdravim
načinom življenja, so potrebna
zdravila. V tem primeru je po
membno, da predpisana zdra
vila jemljemo redno in tako, kot
nam je predpisal zdravnik.
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KRKiNa Nova zdRavila
V zadnjem letu smo na trg poslali številna nova
zdravila in jih pospremili z dodano vrednostjo –
bodisi z inovativno farmacevtsko obliko ali pa
z novo jakostjo, ki omogoča še večje prilagajanje
zdravljenja posamezniku. in ne nazadnje, vpeljali
smo nova zdravila in vstopili na nova področja
zdravljenja.
noVa možnoSt za doSeganJe CilJnih
VrednoSti KrVnega tlaKa
zvišan krvni tlak (arterijska hipertenzija) spada med najpogostej
še bolezni sodobnega človeka. Bolnikom lahko dolgo ne povzroča
nobenih težav, saj ga večina sploh ne čuti. Resne težave se pojavijo
šele, ko bolezen že nekaj časa traja in tiho škoduje predvsem srcu,
možganom, ledvicam in očem. Visok krvni tlak spada med resne
dejavnike tveganja za razvoj ateroskleroze z vsemi njenimi posle
dicami za nastanek možganske kapi, srčnega infarkta in srčnega
popuščanja.
V Krki imamo izjemno bogato paleto zdravil za zdravljenje zvišanega
krvnega tlaka, kar 21 zdravil. Ker sledimo sodobnim smernicam
zdravljenja, smo konec leta 2011 ponudili novo zdravilo amlessa,
ki je fiksna kombinacija perindoprila (zaviralec ACE) in amlodipina
(zaviralec kalcijevih kanalčkov). S tem smo dopolnili svojo družino
perindoprilov in njihovih fiksnih kombinacij. Kombinacija dveh zdra
vilnih učinkovin sinergijsko
deluje na žilje. Klinično je
Sinergija moči
dokazano, da učinkovito
znižuje krvni tlak in zelo
dobro zaščiti srčnožilne
bolnike z arterijsko hiper
tenzijo.
Zdravilo je dostopno v štirih
jakostih, kar zdravnikom
omogoča, da za vsakega
bolnika izberejo najustreznejše zdravljenje.

noVe JaKoSti zdraVil za učinKoViteJŠe
doSeganJe PriPoročenih VrednoSti
holeSterola
perindopril in amlodipin
tablete

Povečane4 mg/5
vrednosti
maščob ima kar polovica vseh odraslih
mg, 4 krvnih
mg/10 mg
na svetu,8vmg/5
Sloveniji
pa se mg
s preveč holesterola v krvi sooča več kot
mg, 8 mg/10
60 % odraslih.
Doseči priporočene vrednosti krvnih maščob je velik izziv. Sami
lahko naredimo veliko predvsem s pravilno prehrano in z redno
telesno vadbo. Zdravnik pa se odloči, kdaj je za njihovo uravnavanje
potrebno zdravljenje
z zdravili. Najpogos
teje izbere statine,
ki ne uravnavajo
le vrednosti krvnih
maščob, ampak tudi
dokazano zmanj
šajo umrljivost in
obolevnost bolnikov.
Znižanje t. i. slabega
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holesterola (holesterola LDL) za 1 mmol/l zmanjša tveganje za
koronarno smrt za 19 %, tveganje za umrljivost pa za 12 %.

zdraVniK naJPogoSteJe izbere
Statine, Ki ne uraVnaVaJo le
VrednoSti KrVnih maŠčob,
amPaK tudi doKazano zmanJŠaJo
umrlJiVoSt in oboleVnoSt
bolniKoV.
atoris, Krkin uveljavljeni atorvastatin, ki mu zaupajo številni zdrav
niki in bolniki, je bogatejši za dve novi jakosti – 30 mg in 60 mg, ki
omogočata še natančnejše prilagajanje odmerka bolniku in zapolnitev vmesnih stopenj pri povečevanju odmerka.
Naš najnovejši statin je rosuvastatin sorvasta, ki je zelo učinkovit in
hkrati zelo varen. Njegova posebnost je, da učinkovito uravna vse
lipidne vrednosti: zniža vrednosti skupnega holesterola, slabega
holesterola (holesterol LDL) in trigliceridov ter zviša vrednosti
dobrega holesterola (holesterol HDL). Hkrati je tudi bolj varen, saj
je zaradi drugačne presnove v telesu tveganje za medsebojno delovanje z drugimi zdravili manjše kot pri drugih statinih. Na voljo so
nove jakosti tablet po 15 mg in 30 mg, ki omogočajo še natančneje
prilagajanje odmerka.

obVladoVanJe alergiJ
Alergije spadajo med najpogostejše bolezni sodobnega časa, ki po
navadi zelo poslabšajo kakovost življenja bolnikov. Krka je dolgole
tna partnerica na področju zdravljenja alergijskih bolezni.
Pred kratkim smo paleto
posodobili z novim in učin
kovitim antihistaminikom
z dolgotrajnim delovanjem
dasselto (desloratadin),
ki se uporablja za lajšanje
simptomov alergijskega
rinitisa in urtikarije. V pri
merjavi z drugimi podob
nimi zdravili ne povzroča
zaspanosti in tako dodatno
izboljša kakovost življenja.

Obvladujem alergijo!
Dasselta_ZaUtripPrihodnosti.indd 1
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VSe Več bolniKoV z demenCo

Sodobni naSledniK

Demenca je splošen izraz za izgubo spomina in drugih intelektual
nih zmožnosti. Število obolelih strmo narašča predvsem zaradi sta
ranja prebivalstva. Najpogostejša oblika demence je alzheimerjeva
bolezen, ki jo ima v Sloveniji okoli 30.000 bolnikov.
Zgodnje prepoznavanje je ključno za uspešno zdravljenje. Eden od
načinov je test ure, ki smo ga je skupaj s slovenskimi strokovnjaki
pripravili v Krki. V svoji paleti imamo tri ključna zdravila za zdra
vljenje Alzheimerjeve demence: Yasnal (donepezil), Nimvastid
(rivastigmin) in Galsyo sR (galantamin). Galsya sR je Krkin najno
vejši antidementiv, namenjen simptomatskemu zdravljenju blage
do zmerno hude demence Alzheimerjevega tipa. Na voljo je v obliki
trdih kapsul s podaljšanim sproščanjem v treh različnih jakostih,
ki jih bolniki jemljejo le enkrat na dan.

Našo paleto zdravil za zdravljenje benigne hiperplazije prostate,
ki je ena najpogostejših bolezni starejših moških, sestavljajo
zdravila Kamiren, Kamiren XL, Tanyz in Finpros. Dopolnili smo jo
s sodobnim zdravilom tanyz eRas (tamsulozin), ki se uporablja
za zdravljenje zmernih in hudih simptomov benigne hiperplazije
prostate. Spada med zaviralce alfaadrenergičnih receptorjev in je
obenem prvi generič
ni tamsulozin v so
dobni farmacevtski
obliki na slovenskem
trgu, ki učinkoviteje
preprečuje nočno
uriniranje, saj se
učinkovina sprošča
počasneje. Jemanje
zdravila je enostavno.

orodiSPerzibilne tablete – Sodobna
farmaCeVtSKa obliKa za VSaKogar

alzheimerJeVa demenCa in
ParKinSonoVa bolezen – zgodnJe
odKriVanJe Je KlJuč do uSPeŠnega
zdraVlJenJa
KrKa tudi V SloVeniJi VStoPila na PodročJe
zdraVlJenJa ParKinSonoVe bolezni
Parkinsonova bolezen je kronična napredujoča bolezen možganov.
Nastane zaradi postopnega propadanja celic, ki proizvajajo dopamin
(prenašalec sporočil med možganskimi celicami). Zdravila, ki bi
pozdravila ali preprečila bolezen, še ni, so pa na voljo zdravila, ki
blažijo simptome in upočasnijo napredovanje bolezni. Krka je na
področje zdravljenja Parkinsonove bolezni vstopila z zdravilom
Rolpryna sR (ropinirol). To je agonist dopamina, ki učinkuje podob
no kot naravni dopamin in pomaga ublažiti simptome Parkinsonove
bolezni.
Ropinirol spada med novejša in učinkovitejša zdravila. Je zdravilo
prve izbire za vse bolnike z začetno
obliko bolezni, uporablja pa se
Mirno in zanesljivo
tudi kot dodatno zdravljenje pri
bolnikih z napredovalo Parkinsono
vo boleznijo. S tem zdravilom v Krki
sledimo smernicam v zdravljenju
Parkinsonove bolezni, saj tablete
s podaljšanim sproščanjem
omogočajo enostavno jemanje
zdravila enkrat na dan, pri čemer
se poveča sodelovanje bolnika, več
ja pa je tudi uspešnost zdravljenja.

z noVimi izdelKi tudi na tuJih trgih
Tudi na trgih zunaj Slovenije smo lani začeli tržiti veliko novih
zdravil. Tako še naprej krepimo prisotnost na svojih tradicional
nih trgih. Še posebej velja izpostaviti, da vedno več zdravil pod
lastnimi blagovnimi znamkami ponujamo tudi na zahodno
evropskih trgih.
RolprynaSR_ZaUtripPrihodnosti.indd 1
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Zdravila so danes na voljo v številnih farmacevtskih oblikah. Razi
skave so pokazale, da ljudje bistveno raje jemljemo zdravila v obliki
tablet kot v obliki kapljic, sirupov, svečk ali mazil. Danes so tako vse
bolj priljubljene orodisperzibilne tablete (ODT), ki so izdelane po
najnovejši tehnologiji. Brez žvečenja in tekočine jih lahko jemljemo
kjerkoli in kadarkoli. Položimo jih na jezik, kjer se v nekaj sekundah raztopijo. Krkine orodisperzibilne tablete so bile že večkrat
nagrajene, kar je potrditev, da uspešno uresničujemo svoje razvoj
noraziskovalne cilje.
Orodisperzibilne tablete so primerne za vsakogar, zlasti pa za
ljudi, ki veliko potujejo ali imajo aktiven življenjski slog in morda
nimajo vselej pri roki tekočine. Primerne so tudi za bolnike, ki težje
požirajo, in za bolnike, pri katerih je ob zdravljenju prisotna slabost.
Zaradi navedenih prednosti je sodelovanje bolnikov pri zdravljenju
boljše, izboljša pa se tudi učinkovitost zdravila.
Krkini prvi zdravili v orodisperzibilni obliki sta bila antipsihotika
Torendo QTab (risperidon) in Zolrix (olanzapin). Sledili sta jima
zdravili za zdravljenje simptomov demence Nimvastid (rivastigmin)
in Yasnal (donepezil).
Konec junija bomo v obliki orodisperzibilnih tablet lansirali tudi
vizarsin (sildenafil), prvo zdravilo za zdravljenje erektilne disfunkci
je v Sloveniji. Več informacij poiščite tudi na www.midva.com.

ezdraVJe.Com – Pot do zdraVega žiVlJenJa!
Krkin spletni portal Ezdravje.com ponuja aktualne informacije.
Je strokoven in kredibilen vir podatkov o raznovrstnih zdravstvenih
težavah. Pobrskate lahko med številnimi vsebinami, ki obravnavajo
različna terapevtska področja. Morda rešite katerega od vprašal
nikov, ki se navezujejo na zdravje, in izveste več o krvnem tlaku ali
ogroženosti za določeno bolezen. Seveda pišemo tudi o izdelkih, ki
jih lahko uporabljate v samozdravljenju. V rubriki Novice lahko na
Ezdravju.com prebirate vedno nove informacije o aktualnih zdrav
stvenih težavah in dogodkih.
Vsak mesec pripravimo elektronski časopis e-mesečnik, v katerem
poglobljeno pišemo o izbrani temi.
Bi bili tudi vi radi
o vsem obveščeni na
svoj enaslov? Obišči
te spletno mesto
www.ezdravje.com
in se naročite na
Emesečnik.
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PRevzemite NadzoR
Nad zGaGo
zgaga, ki se pojavlja vsaj enkrat na mesec, predstavlja težave skoraj četrtini ljudi. Ponavljajoča
se zgaga pa lahko temeljito zagreni življenje. Vpliva lahko na dnevne aktivnosti, nas prisili, da se
izogibamo najljubšim jedem, vpliva lahko celo na storilnost pri delu in na spanec. tako lahko bistveno
poslabša kakovost življenja.

VračanJe želodčne VSebine
V PožiralniK Je normalen PoJaV,
Ki običaJno ni moteč. taK PoStane,
če KiSla želodčna VSebina oStaJa
dlJe čaSa V StiKu S SluzniCo
PožiralniKa. taKrat naStane
PoŠKodba SluzniCe, Ki Jo običaJno
SPremlJa bolečina oziroma zgaga.
Pekoč in boleč občutek v žlički ali za prsnico, ki se dviga proti žrelu,
imenujemo zgaga. Pojavi se lahko neodvisno od uživanja hrane in
celo ponoči. Traja lahko nekaj minut ali več ur. Ljudje, ki občutijo
zgago, imajo pogosto še druge težave: zadah, pekoč jezik, razjede
v ustih ...
Zgaga ni le posledica življenjskega sloga, ampak predvsem ohlap
nosti mišice zapiralke med želodcem in požiralnikom. K slabšanju
težav z zgago pripomorejo številni dejavniki. Prehranjevalne nava
de so sicer velikokrat sprožilec, ne pa tudi edini povzročitelj.
Na nastanek želodčnih težav namreč pomembno vplivajo tudi
čezmerna telesna teža, kajenje, stres, alkohol, nekatera zdravi
la, nosečnost ter mehanska poškodba spodnje mišice zapiralke
požiralnika.

nolPaza Control.
dolgotraJno Prežene
zgago.

Učinkovito in popolno lajšanje simptomov refluksa (zgaga).
Dolgotrajno delovanje – nadzor želodčne kisline 24 ur.
Manj verjetno, da se simptomi pojavljajo več tednov.
Samo 1 tableta na dan.
Zaupajo ji mnogi zdravniki.
Več na www.nolpaza-control.si.
Zdravljenje ponavljajoče se zgage mora biti učinkovito. Za dolgo
trajno rešitev poskrbi zdravilo Nolpaza control (vsebuje 20 mg
pantoprazola), ki je na voljo brez recepta. Spada med zaviralce
protonske črpalke (to so zdravila za kratkotrajno zdravljenje
simptomov refluksa, npr. zgage, regurgitacije kisle želodčne vse
bine), ki zaradi specifičnega načina delovanja učinkujejo močneje
in dolgotrajneje kot druga zdravila, ki so na voljo brez recepta.
Zaviralec protonske črpalke učinkovito zavira vse faze izločanja
kisline (bazalno, nočno in odvisno od hrane). Ker deluje na mestu
izločanja želodčne kisline v protonski črpalki, na ta način zagotavlja
dolgotrajen nadzor nad zgago. samo ena tableta na dan prinaša
celodnevni učinek in zagotavlja redkejše ponavljanje simptomov,
kot je zgaga.

samo ena tableta na dan prinaša celodnevni
učinek in učinkovito prežene zgago.

Naši izdelki / 19

Odpravite vzrok prhljaja, ne le sledi
Prhljaj je zelo neprijetna težava, ki prizadene kar
polovico odraslih v različnih starostnih obdobjih.
Še posebej trdovraten prhljaj je ponavljajoča se
težava, ki jo le redki odpravijo enkrat in za vedno,
zato je toliko bolj moteč.
V Krkinih laboratorijih smo upoštevali nova znanstvena spozna
nja o povzročiteljih prhljaja in
razvili novo generacijo derma
toloških šamponov Fitoval za
celosten pristop k hitremu in
dolgotrajnemu odpravljanju
prhljaja, tudi trdovratnega.
Pod blagovno znamko Fitoval
sta odslej na voljo dva nova
izdelka, intenzivni in vzdrževalni dermatološki šampon, ki
učinkovito odpravljata vzrok
prhljaja in ne le njegovih sledi.
Prhljaj pri ljudeh povzroča nela
godje in negativno samopodobo.
Kaže se v obliki belih do rumenih
lusk na laseh ter pordelega in
razdraženega lasišča, ki pogosto
tudi srbi. Značilno luščenje večjih
skupkov odmrlih celic je različno

intenzivno – od manj izraženega,
ki spominja na suho kožo, do
obsežnega in trdovratnega.
Prhljaj povzročajo različni
zunanji dejavniki (način življe
nja, prehrana, vplivi okolja) in
notranji dejavniki (imunske
in nevrološke nepravilnosti,
hormonsko stanje). V znanstve
nih objavah so kot ključni vzrok
za nastanek prhljaja glivice
Malassezia. Aktivne sestavine
šamponov z dokazano dermato
loško učinkovitostjo nadzorujejo
rast glivic in zmanjšujejo njihovo
število. Hkrati pomagajo zavirati
prehitro obnavljanje povrhnjice
in normalizirati njeno struk
turo ter odstraniti luske. Hitro
pomirjajo neprijetno srbečico in
razdraženost lasišča.

Intenzivni dermatološki šampon proti prhljaju
Fitoval priporočamo pri izrazitem in trdovrat
nem prhljaju, pri prhljaju, nagnjenem
k pogostim ponovitvam, ter pri srbe
čem in razdraženem lasi
šču. Uporabljajte ga dvakrat
na teden, 4 tedne zapored.
Če prhljaj ni popolnoma
odstranjen, nego nadaljuj
te še 2 tedna, dvakrat na
teden. Intenzivni šampon
priporočamo tudi za pre
ventivno nego pri trdovrat
nem prhljaju, nagnjenem
k pogostim ponovitvam,
1-krat na teden ali vsak
drugi teden.
Vzdrževalni dermatološki
šampon proti prhljaju
Fitoval priporočamo za
redno umivanje las pri
blagem do zmernem prhljaju in pri občasnem prhljaju. Poskrbi
tudi za dolgotrajnejši učinek in zaščito pred ponovitvijo prhljaja
po končani negi z intenzivnim šamponom.
Izdelki Fitoval so na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
Več na www.fitoval.si.

Vsak dan vitalni in polni energije
Za dobro počutje lahko veliko storite sami. Zdrava
prehrana, gibanje na svežem zraku, druženje
s prijatelji in veliko pozitivnih misli vam pri tem
lahko pomagajo. Ne pozabite tudi na vitamine!
Med njimi so eni od pomembnejših tisti, ki spadajo v skupino B. Ali
ste vedeli, da gre za več kemično različnih vitaminov, katerih skup
no ime je B-kompleks? K njim prištevamo vitamine B1 (tiamin),
B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantonenska kislina), B6 (piridoksin),
B7 (biotin), folno kislino in vitamin B12 (kobalamin).
Vitamin B1 vpliva na delovanje mišic, živčevja in srca. Uravnava pre

snovne procese in prebavo. Če nam ga primanjkuje, smo utrujeni
in razdražljivi. Tudi želodec postane razdražen, kar še poslabša
nespečnost, ki se pogosto pojavlja ob pomanjkanju tega vitamina.
Vitamin B2 sodeluje pri sproščanju energije v telesu in odstranjuje
strupe iz krvi. Kožo, lase in nohte ohranja zdrave in čvrste. Kožna
vnetja, pekoče in utrujene oči, utrujenost in težave z zbranostjo so
navadno znaki, ki kažejo na pomanjkanje vitamina B2.
Vitamin B3 vzdržuje zdravje prebavil, zmanjšuje vrednosti holesterola in
trigliceridov v krvi, lajša bolečine pri migrenah, izboljšuje prekrvljenost
in daje koži zdrav videz. Pri pomanjkanju lahko pride do luščenja kože,
do razpokane in pigmentirane kože na delih telesa, ki so izpostavljeni
svetlobi, do mišične slabosti, vrtoglavice in težav s spominom.
Vitamin B5 je pomemben za zaščito oziroma obvladovanje čustvene
ga in telesnega stresa, izboljša vitalnost in upočasnjuje procese sta
ranja. Pomanjkanje tega vitamina se kaže kot utrujenost, depresija,
izguba apetita in nespečnost.
Med najpomembnejšimi in hkrati tistimi, ki jih največkrat primanjkuje
ženskam, je vitamin B6. Vpleten je v presnovo aminokislin, ogljikovih
hidratov in maščob, ki so pomembni viri energije. Če nam ga manjka,
koža postane starikava, brez barve in leska. Pomanjkanje povzroča
tudi utrujenost in nespečnost, ki se jima rada pridruži migrena.
Za gradnjo novih celic, rdečih in belih krvnih telesc, celic v črevesju
in lasnih mešičkih je nepogrešljiv vitamin B12. Pomemben je tudi za
ohranjanje zdravega živčevja. Pomanjkanje lahko povzroči vrtoglavi
co, izčrpanost, slabokrvnost in neredne menstruacije.
B-complex je učinkovito, varno in kakovostno zdravilo, ki ga
v lekarni dobite brez recepta. Vsebuje popoln splet vitaminov
skupine B. Pomembno je, da jemljete več vitaminov iz te skupine
hkrati. Pomanjkanje enega od teh vitaminov namreč lahko povzroči
povečano potrebo tudi po drugih iz te skupine. Zdravilo B-complex
lahko jemljejo tudi nosečnice in doječe matere.
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leKarna-na-dom.Si
v Krki redno dopolnjujemo svoje spletne strani in
skušamo tudi v tem mediju slediti potrebam uporabnikov.
Spletne lekarne imajo v Sloveniji in drugih evropskih
državah že dolgoletno tradicijo. Krkina spletna stran
lekarna-na-dom.si je namenjena vsem, ki želite
Krkine izdelke brez recepta kupiti hitro in enostavno
prek spleta.
Zato, da bi bil nakup res preprost in prijeten, je spletno
mesto zasnovano kot portal. Tako lahko za svojo bole
zensko težavo hitro najdete ustrezno rešitev. Iščete
lahko na različne načine: neposredno po imenu izdelka,
težavi, področjih (npr. izdelek za bolečino, zgago, kašelj
itd.) ali posredno prek preostalih Krkinih spletnih vsebin
(produktna spletna mesta, portal ezdravje.com itd.).
Če niste povsem prepričani, v katero področje spada
vaša težava, lahko v iskalnik vpišete simptom (npr. gla
vobol, zobobol, oteklina itd.) in takoj se izpišejo primerni
izdelki brez recepta.*
Ob vsakem izdelku so tudi ko
ristne informacije, ki vam bodo
v pomoč pri izbiri.
Spletna stran
www.lekarna-na-domu.si
vam olaj a nakup izbranih
Krkinih izdelkov
v spletnih lekarnah.

WWW.bilobil.Si
Vabimo vas tudi, da si ogledate spletno mesto
www.bilobil.si. Preberite o eni izmed najzanimivejših
zdravilnih rastlin, ginku (Ginkgo biloba), ki ga vsebuje
blagovna znamka Bilobil. Ta ima danes vodilno mesto
med naravnimi zdravili za boljšo prekrvitev in delovanje možganov na trgih jugovzhodne, vzhodne in srednje
Evrope. Sledimo evropskim in svetovnim smernicam
ter ponujamo izdelek Bilobil 120 mg z visoko vsebno
stjo zdravilne rastline ginko in enostavnim odmerja
njem.
Poleg podrobnih informacij o družini izdelkov Bilobil
spletno mesto dodatno izobražuje, zabava ter svetuje,
kako krepiti spomin in koncentracijo, kako se učinkovi
teje učiti, kako si zapomniti več …
Na spletni strani so strokovne in uporabne vsebine.
med strokovnimi smo za vas pripravili odgovore na
vprašanja, kaj so kognitivine sposobnosti, kaj je spomin, kaj je koncentracija, kaj je šumenje v ušesih in
vrtoglavica.
med uporabnimi informacijami se skriva poglavje
o mnemotehnikah, s katerimi se naučimo, kako si
lahko zapomnimo več. Možgane lahko urite tudi
z različnimi testi pomnjenja.
Zanimivo je tudi poglavje, v katerem najdete nasvete
in odgovore strokovnjakov na različna vprašanja, npr.
ali se motnje koncentracije in spomina pojavijo tudi pri
mlajših, aktivnih ljudeh in ali stres vpliva tudi nanje.

* Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkov se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

IZBOLJŠANA PREKRVITEV

Vaš
Yourum
mind
v vrhunski
in top shape.
formi.
Izboljšana prekrvitev za večjo moč uma.
Redna uporaba Bilobila:
razširi krvne žile in izboljša pretok krvi v možganih,
krepi delovanje možganskih celic, saj izboljša
izrabo kisika in glukoze,
varuje možganske celice pred škodljivimi vplivi
radikalov.
Bilobil vsebuje izvleček iz listov Ginkga bilobe.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

NARAVNEGA IZVORA
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KRKiNa PoPolNa zaŠČita
za Pse iN maČKe
evolucijsko gledano uvrščamo zajedavce med najbolje prilagojene vrste na planetu. V okolju, v
katerem živimo, je polno različnih zajedavcev. nekateri od njih so neprijetni, drugi pa resno ogrožajo
zdravje tako naših ljubljenčkov in nas.
Proti zunanjim zajedavcem lahko svojega domačega ljubljenčka
zaščitite s Krkinim sodobnim zdravilom Fypryst. Z enim samim
nanosom zdravila lahko psa oziroma mačko zaščitite za cel mesec.
Fypryst vsebuje vodilno učinkovino fipronil in je Krkino najbolj
uspešno veterinarsko zdravilo za male živali. Z njim smo pred
kratkim vstopili tudi na zahodnoevropsko tržišče.

fipronil

SPloŠno PriPoročilo VeterinarSKe
StroKe za uSPeŠno zatiranJe
notranJih zaJedaVCeV Pri PSih in
mačKah Je PreVentiVno daJanJe
antiParazitiKoV naJmanJ 4-Krat
na leto. PoVedano PreProSto,
VSaK letni čaS daJemo en odmereK
zdraVila.
Za zaščito pred notranjimi zajedavci je na voljo posodobljen antiparazitik za pse dehinel Plus. Dodali smo mu mesno aromo in ga
prilagodili za večje pasme psov, tako da je dajanje zdravila sedaj še
bolj enostavno.
Z obema zdraviloma lahko zaščitite svoje ljubljenčke pred vsemi
pomembnejšimi zunanjimi in notranjimi zajedavci.*

febantel, pirantel embonat, prazikvantel

Zajedavci so specializirani za življenje na površini ali v telesu svoje
ga gostitelja, zato ločimo zunanje in notranje zajedavce.

zunanJi zaJedaVCi, Kot So bolhe
in KloPi, PrenaŠaJo ŠteVilne
PoVzročitelJe bolezni, neVarne
taKo za naŠe lJublJenčKe Kot
za naS. PoSlediCe teh bolezni So
lahKo zelo dramatične in VčaSih
Celo uSodne.

2011-14645_Fyprist_Dehinel Plus_Plakat.indd 1

6.6.2011 14:14:38

Več informacij o učinkoviti in varni zaščiti proti
zunanjim zajedavcem najdete na
www.klopi-bolhe.com.
* Besedilo obravnava zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki se smejo izdajati samo na veterinarski recept.
O primernosti zdravila za uporabo pri posamezni živali lahko presoja le veterinar. Dodatne informacije dobite pri svojem veterinarju ali farmacevtu.

Naklofen gel:
®

prodre do mesta bolečine in tako deluje
točno tam, kjer je potrebno,
ublaži bolečino in zmanjša oteklino,
izboljša gibljivost mišic in sklepov.

Proti bolečinam v mišicah in sklepih.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Naklofen gel vsebuje dietilamonijev diklofenakat.

Nanesi gel,
briši bolečino,
gibaj se naprej.

24 / Poletna ponudba Term Krka

Živite zdravo in uživajte!
Poletje, ki prihaja, je lahko nepozabno, če se
boste vsak dan zabavali, se naučili kaj novega,
mirno spali. Če boste prepoznali in zgrabili
ugodne priložnosti, bili drzni. Poskrbite za
svoje zdravje in za neprekinjen dotok pozitivne
energije. Da vam bo lažje, smo za vas pripravili
zanimive poletne programe – koristne in
sproščujoče.
Aktivno in zdravo v Šmarjeških Termah
Vsake toliko si je treba oddahniti od vsega, kajne? Saj počitnice so
zato, da si vzamemo čas zase in za svoje bližnje. Naj vaš malček
uživa v čofotanju, brezskrbnem tekanju po prostranem parku Term
Šmarješke Toplice, igranju nogometa, košarke, namiznega tenisa
ali minigolfa ... Naj z našim vlakcem raziskuje bližnjo okolico, vi pa
boste uživali v mirnem dopustu, ki bo pravo nasprotje vašega nore
ga vsakdana. Šteli boste oblake, misli pa poslali na pašo ...
Mogoče pa boste letošnje poletje izkoristili za spremembe, o kate
rih že dolgo razmišljate. Da se boste tudi po počitnicah zbujali
polni energije, lahkotnega počutja in svežih idej, vam priporočamo
program razstrupljanja in čiščenja telesa VitaDetox. Program, ki že
več kot 10. leto navdušuje vedno več gostov, vključuje pregled pri
zdravniku, terapije in nege, telesne aktivnosti ter postno prehrano
s sadnimi in zelenjavnimi sokovi. Ves čas programa, ki traja 5 ali več
dni, sta z vami prehranska svetovalka in osebni trener. Za tiste, ki
bi želeli izgubiti nekaj odvečnih kilogramov, bo pravšnji medicinsko
zasnovan in voden program hujšanja SlimFit.
Izkoristite poletne dni za korak k bolj zdravem življenju z medicin
skimi velnes programi po ugodnejših cenah.

Nepozabno poletje v Dolenjskih Toplicah
Kdo bo prej našel skriti zaklad na bazenu? Vi in vaš mali pomočnik
ali medo Tedo? Dolenjskega meda Teda poznajo že prav vsi! Vsake
šolske počitnice najmlajše navdušuje z zabavnimi vragolijami, igra

Privoščite si počitnice za dušo in telo s programom razstrupljanja.

mi na bazenu, izleti in različnimi delavnicami v igralnici Vija vaja.
Kaj pa lahko počnete vi? Imejte s sabo dobro knjigo, rezervirajte si
masažo ...
Preprosto uživajte v enem najlepših centrov dobrega počutja v Slo
veniji. S prepletom sodobne arhitekture in oblikovanja ter naravnih
materialov vas bo očaral Hotel Balnea. Edinstven ambient, ki ga
krasijo dela priznanih slovenskih umetnikov, je prirasel k srcu mno
gim ljubiteljem ugodja in udobja. Podobnega mnenja so bili tudi pri
popotniškem vodiču Lonely Planet, saj so hotel uvrstili med enega
najboljših v Sloveniji.

Terme Dolenjske Toplice se tudi zaradi slikovite pokrajine uvrščajo med priljubljene počitniške kraje.
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V Termah Šmarješke Toplice je prvi center nordijske hoje v Sloveniji z devetimi urejenimi potmi.

Na morje v Strunjan

Kulinarični izlet v grad Otočec

Mi gremo pa na morje! »Kdor bi rad bil gusar, naj hitro priteče
k meni,« v otroškem klubu pokliče Tanja in v hipu je obkrožena
z ducatom otrok. Vsi tiščijo svoje obrazke k njej, da jih naliči v prijazne
ali hudobne gusarje, jim nadene rutice, jih opremi s papirnatimi
sabljami in … akcija! Lovljenje na plaži, med borovci, v morju …
Za starše pa prost vstop na plažo, ležalnik, koktajl. In ne pozabite
na sprehode do energetskih točk in Mesečevega zaliva, pa na nežna
morska razvajanja v lepotnem in sprostitvenem centru Salia.

Očarljiv ambient in prijetno druženje na grajski terasi ob izvrstni
hrani in izbranih vinih. Rezervirajte nepozaben dan ali večer
v restavraciji gradu Otočec. Preplet tradicionalne in sodobne ku
hinje s pridihom kulinaričnih posebnosti dolenjske dežele lahko
okusite v vseh letnih časih.

Zanimive in ugodne počitnice
Hotel Šport na Otočcu je prava izbira, ko želite minimalno zapraviti
in maksimalno uživati! Malo kopanja v Termah Šmarješke Toplice,
malo v Termah Dolenjske Toplice. Malo kolesarjenja po okoliških
ravnicah, malo pohodništva med okoliškimi zidanicami. Malo tenisa
in malo golfa (tudi učne urice golfa za otroke). Malo tu in malo tam
po resnično ugodni ceni. Pa še prost vstop v savne v Športnem cen
tru Otočec in 10 % popusta na velnes storitve v Termah Šmarješke
Toplice in Dolenjske Toplice.
Preživite dan drugače in ga popestrite z obiskom restavracije gradu
Otočec.

Vesele in varne počitnice tudi
za upokojence
Zakaj na počitnice ravno v Terme Krka? Ker boste pri nas odkrili
pravo oazo miru. Ker naše centre obdaja prečudovita narava.
Ker ste pri nas varni, saj je 24 ur na dan v bližini zdravnik specialist.

Počitniško veselje na strunjanski plaži, kjer že 15 let plapola
modra zastava.

Več o programih in ugodnostih na
www.terme-krka.si.

Kolofon
Revija Utrip prihodnosti je posebna številka glasila Krke,
tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Izdaja ga Služba za odnose
z javnostmi, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, tel. (07) 332 10 02.
Oblikovna zasnova PM, poslovni mediji, d. o. o. Grafična priprava
Multigraf, d. o. o., Ljubljana Odgovorna urednica Elvira Medved
Glavna urednica Simona Gorjup Avtorji člankov zaposleni v Krki,
tovarni zdravil, d. d., Novo mesto (Finančni sektor, Inženiring in
tehnične storitve, Marketing, Regija Slovenija, Regija Zahodna
Evropa in čezmorska tržišča, Sektor za ekonomiko in informati
ko, Služba za odnose z javnostmi) in v odvisni družbi Terme Krka
Lektoriranje Ksenija Kosem Fotografije Krkin arhiv Tisk Gorenjski
tisk, Kranj
Naklada 70.300 izvodov.
Poštnina je plačana pri pošti 8001 Novo mesto.
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KRKIN TEDEN HUMANOSTI
IN PROSTOVOLJSTVA

tedeN NeseBiČNeGa daJaNJa
iN hvaleŽNeGa PReJemaNJa
Prvi Krkin teden humanosti in prostovoljstva,
ki se je končal dva dni pred Krkinim rojstnim dnem,
je presegel naša pričakovanja. o tem govorijo
številke, številne zahvale, nasmehi, stiski rok in
žareče oči tistih, ki smo jim krkaši namenili svoj
čas in pozornost. duh prostovoljstva je v šestih
dneh družbeno odgovorne akcije povezal različne
generacije.
Družbena odgovornost je globo
ko zakoreninjena tako v Krkinem
l krvi
poslovnem razmišljanju kot tudi
v razmišljanju številnih krkašev.
kg oblačil in
Zato ni naključje, da je v Krki
potrebščin
dozorela zamisel za Krkin teden
živilskih
humanosti in prostovoljstva, ki
paketov
je pod sloganom tudi dobrodelkg hrane
nost je del nas potekal med
za živali
16. in 21. aprilom 2012.
V šestih tematskih dneh so
sodelujočih
humanitarna dejanja združila
krkašev
okoli 600 krkašic in krkašev. Od
tega jih je več kot 200 v Novem
mestu, Ljubljani in Ljutomeru darovalo skoraj 90 litrov krvi. Okoli
300 jih je na različnih Krkinih lokacijah po Sloveniji zbralo skoraj
2 toni oblačil, igrač, obutve, živil in drugih potrebščin za odrasle in
otroke ter skoraj 800 kilogramov hrane za pse in mačke. Okoli 20
jih je na Karitasu v 100 minutah pripravilo 410 kar 5500 kilogramov
težkih paketov s prehrambenimi izdelki. Na novomeškem Rdečem
križu so prostovoljci sestavili 340 živilskih paketov in vsa do takrat
zbrana oblačila ustrezno pripravili za socialno ogrožene posamez
nike in družine. Ljubljanski in mariborski ambulanti za osebe brez
zdravstvenega zavarovanja pa je Krka poklonila zdravila v skupni
vrednosti 1500 EUR.

90
2429
750
800
600

Za dober namen smo zbrali polne vrečke oblačil, obutve,
igrač in drugih dobrin.

V Krki smo na stežaj odprli vrata okoli 800 članom Zveze Sožitje in
Društva Sonček, varovancem varstvenodelovnih centrov iz različnih
enot po Sloveniji ter učencem iz šol s prilagojenim programom.

V teh dneh smo se krkaši prostovoljci prijetno družili s stanovalci
v domovih starejših občanov po Sloveniji. Pomagali smo jim pri
vsakodnevnih opravilih, zanje pripravili delavnice pomnjenja in
razgibavanja, v popoldanskem času pa še kulturni program. V Krki
smo gostili skoraj 800 članov Društva Sonček in Zveze Sožitje,
varovancev varstvenodelovnih centrov iz različnih enot po Slove
niji ter učencev iz šol s prilagojenim programom. Organizirali smo
tudi poučno predavanje o delu z živalmi v zavetiščih in možnostih
posvojitve, udeleženci pa so se seznanili še z dejavnostmi društva
Tačke pomagačke. Teden smo končali s čistilno akcijo, v sklopu
katere smo čistili in urejali okolico Term Krka ter nekaterih Krkinih
obratov. Vseh šest dni je minilo v vedrem razpoloženju in iskreni
pripravljenosti za človekoljubna dejanja.

Za starostnike v domovih starejših občanov smo pripravili
tudi delavnice pomnjenja.

Nolpaza control vsebuje pantoprazol.

Majhna tabletka
za velike težave z zgago.
Ponavljajoča se zgaga je moteča nadloga, ki lahko znatno poslabša kakovost življenja. Potrebno je zdravljenje, ki poskrbi
za dolgotrajno rešitev. Nolpaza control spada v skupino zdravil, ki jih običajno predpišejo zdravniki. Zaradi učinkovitosti in
varnosti je sedaj na voljo tudi brez recepta.
Ne dovolite, da vam zgaga zagreni življenje. Obiščite svojo lekarno.

Nolpaza® control. Dolgotrajno prežene zgago.
Zgaga je posledica
čezmernega zatekanja
želodčne kisline
v požiralnik.

Nolpaza control deluje
na mestu izločanja
želodčne kisline.

Za več informacij obiščite www.nolpaza-control.si.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nolpaza control zagotavlja
dolgotrajen nadzor nad
zgago.

Nalgesin® S hitro in za daljši čas odpravlja različne vrste
bolečin, kot so glavobol, zobobol, menstrualne bolečine
ter bolečine v mišicah in sklepih.
Slovenski farmacevti za samozdravljenje glavobola
najpogosteje svetujejo Nalgesin® S.*
Presenetite bolečino in imejte hitro rešitev vedno pri roki.
Več informacij lahko poiščete na www.nalgesin.si ali na
www.lekarna-na-dom.si.

* Raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta
v slovenskih lekarnah, FarmAsist, d. o. o., 2010.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nalgesin S vsebuje naproksen natrij.

Ko kliče bolečina …
... poiščite hitro rešitev.

