Krka, d. d., Novo mesto

Danes veliko stvari jemljemo za samoumevne.
Ne sprašujemo se, od kod pridejo, iz česa in kako so narejene.
Zato je toliko bolj pomembno vedeti, komu lahko zaupamo.
Kajti vrhunska kakovost ima ime.

Zapisani
prihodnosti
Naše znanje za vaše zdravje.

Naše znanje za vaše zdravje.

Naše
znanje
za
vaše
zdravje.
Naše znanje za vaše zdravje.

Naše znanje za vaše zdravje.

Krka se je v več kot šestih desetletjih utrdila na položaju
enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.
Naš ugled temelji na kakovostnih izdelkih in poslovni
uspešnosti. S Krkinimi zdravili se vsak dan zdravi 45 milijonov
bolnikov, ki nam zaupajo.
V prihodnost vstopamo z jasno strategijo, novimi izdelki in
novimi trgi. Za optimizem imamo vrsto razlogov, ključno pa je,
da imamo lastno znanje in sodobne proizvodne zmogljivosti,
da obvladujemo proces od razvoja učinkovine do končnega
izdelka in da se znamo hitro odzivati na spremembe.
A tudi najsodobnejša tehnologija je samo tehnologija, če z njo
ne delajo ustvarjalni in zavzeti ljudje. Verjamem v moč znanja,
dela in sodelovanja. Zaupam sodelavcem in verjamem, da
bomo ljudem še naprej pomagali živeti zdravo življenje.

JOŽE COLARIČ

predsednik uprave in generalni direktor
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KDO SMO

Drzni začetki,
zavidljivi dosežki
Ponosni smo, da že več kot 60 let uspešno skrbimo za zdravje ljudi po vsem svetu. Naši začetki segajo v leto 1954,
ko je magister Boris Andrijanič v Novem mestu ustanovil Farmacevtski laboratorij Krka.
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V dveh majhnih laboratorijih, proizvodnji in
pakirnici s tabletirko in strojem za mešanje zdravil
je sprva delalo devet ljudi. Že v prvem desetletju
je bil ustanovljen razvojni inštitut, prijavljeni so bili
prvi patenti, začeli sta se proizvodnja in prodaja
kozmetičnih izdelkov, narejeni so bili prvi izvozni
koraki.
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SKUPINA
KRKA

Danes smo eden od vodilnih svetovnih
proizvajalcev generičnih zdravil
Z odločnimi potezami smo se razvili v mednarodno farmacevtsko poslovno skupino z več kot 12.000 zaposlenimi.
S stabilno prodajno rastjo, naložbami, številnimi razvojnimi projekti in dobrimi rezultati smo zrasli v skupino, ki jo
poleg obvladujoče družbe v Sloveniji sestavljajo še številna odvisna podjetja in predstavništva v več kot 40 državah.

45

VEČ KOT
ODVISNIH PODJE TIJ
IN PREDSTAVNIŠTE V

VEČ KOT

70

TRGOV

12.000

VEČ KOT
Z APOSLENIH, OD K ATERIH
JIH VEČ KOT POLOVICA
DEL A ZUNA J SLOVENIJE
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V družbi
najboljših
Na leto prodamo za več kot 1 milijardo
evrov izdelkov in storitev, kar nas uvršča
med vodilna generična farmacevtska
podjetja. Naši izdelki so na voljo
v 70 državah po vsem svetu.
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POSLANSTVO
ŽIVE TI ZDR AVO ŽIVL JENJE.

Živeti zdravo življenje

VIZIJA
UTRJUJEMO POLOŽ A J ENEG A VODILNIH
GENERIČNIH FARMACE V TSKIH PODJE TIJ V SVE TU.

Z razvojem, proizvodnjo in prodajo zdravil tlakujemo poti,
ki vodijo do boljšega zdravja.

NAŠE VREDNOTE
HITROST IN FLEKSIBILNOST
PARTNERST VO IN Z AUPANJE
KRE ATIVNOST IN UČINKOVITOST
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KLJUČNI STRATEŠKI CILJI DO LETA 2022

Strategija
skupine Krka
je temelj
našega
razvoja
Razvojno strategijo pripravljamo
za petletno obdobje in jo zaradi
prilagajanja spremenjenim pogojem
poslovanja posodabljamo vsaki dve leti.

Dosegati povprečno letno količinsko/vrednostno rast prodaje v višini najmanj 5 %.
Z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo v skladu z zahtevanimi standardi 		
kakovosti pravočasno zagotavljati za ciljno prodajno rast zadostne količine proizvedenih izdelkov,
ki bodo v skladu s prodajnimi potrebami trgov.
Usmerjenost v maksimalno dolgoročno dobičkonosnost prodanih izdelkov vse od razvoja in 		
proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka.
Dodatno k organski rasti zagotoviti tudi rast s prevzemi in dolgoročnimi poslovnimi povezavami
(vključno z »joint ventures«) v primeru poslovno zanimivih in razpoložljivih prevzemnih tarč. 		
Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in/ali novih trgov.
Poleg obstoječega nabora izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, vzdrževati čim večji delež
novih izdelkov v skupni prodaji in delež vertikalno integriranih izdelkov.
Lansirati izbrane izdelke na izbranih ključnih trgih med prvimi generiki.
Krepiti konkurenčne prednosti nabora izdelkov.
Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
Izboljšati stopnjo inovativnosti vseh poslovnih funkcij.
Ostati samostojni.
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PROIZ VAJAMO
GENERIČNA ZDR AVIL A
Z DODANO
VREDNOSTJO

Najpomembnejši del naše ponudbe so
generična zdravila na recept, ki jih tržimo
pod lastnimi blagovnimi znamkami.
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GENERIČNA
ZDR AVIL A
Krkina zdravila temeljijo na znanju in inovacijah in so
enakovredna originatorskim.
To pomeni, da vsebujejo enake zdravilne učinkovine in da
v človeškem telesu učinkujejo na enak način. Pogosto so
celo sodobnejša in bolj kakovostna, saj so zasnovana na
najnovejših znanstvenih in tehnoloških dognanjih.

ENAKE ZDR AVILNE
UČINKOVINE
ENAK A K AKOVOST,
VARNOST IN
UČINKOVITOST
SODOBNEJŠA

Natančna priprava vzorca tablete za mikroskopsko in mikroelementno
analizo, ki omogoča vpogled v sestavo in podrobno analizo
posameznih sestavin.
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DOSTOPNEJŠA
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Nenehno vlagamo v razvoj in raziskave,
kar nas uvršča med vodilna podjetja v Evropi

INOVATIVNI PRISTOPI
V RAZVOJU IN PROIZVODNJI
GENERIČNIH ZDRAVIL

600

VEČ KOT
STROKOVNJAKOV
R A Z VIJA NOVE IZDELKE.

Za uspešen razvoj zdravila potrebujemo znanje z različnih področij. V razvoju zdravil, ki temelji na lastnem znanju
in inovacijah, sodelujejo strokovnjaki z več kot 30 naravoslovnih in tehničnih področij. Naši strokovnjaki sintetizirajo
učinkovine in razvijajo tehnološke postopke za proizvodnjo različnih končnih izdelkov.

10 %

PRIHODKOV
OD PRODA JE NAMENJAMO
Z A R A Z VOJ IN R A ZISK AVE.

Inovativne metode in postopke ščitimo s patentnimi prijavami. Krka ima več kot 350 inovacij, ki so v različnih
evropskih, ameriških in azijskih državah zaščitene s številnimi patenti.

350

VEČ KOT
INOVACIJ
SMO PATENTNO Z AŠČITILI.
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POT DO
K AKOVOSTNEGA ,
VARNEGA
IN UČINKOVITEGA
ZDR AVIL A

Življenjska
pot izdelka je
v naših rokah
Ko gre za zdravje, je le najboljše dovolj dobro.
V Krki zato skrbno načrtujemo nastanek zdravila.
Celotno pot svojih izdelkov obvladujemo z
vertikalno integriranim poslovnim modelom.
Zdravilo razvijemo in proizvedemo v celoti, od
učinkovine do končnega izdelka. S pravočasno
registracijo in distribucijo na trge pa zagotovimo,
da je pot zdravila do bolnika sklenjena. Za nadaljnji
razvoj bomo povečali obseg pogodbenega
sodelovanja pri proizvodnji končnih izdelkov zunaj
skupine Krke.

VERTIK ALNO
INTEGRIR ANI
POSLOVNI MODEL
70 % naših izdelkov je vertikalno integriranih.
R A Z VIJAMO IN PROIZ VA JAMO
UČINKOVINE.
R A Z VIJAMO IN PROIZ VA JAMO
KONČNE IZDELKE.
PRODA JAMO IN TR ŽIMO K AKOVOSTNE,
VARNE IN UČINKOVITE IZDELKE.
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Z vlaganji zagotavljamo rast
Zavedamo se, da prihodnost prinaša nove izzive in od nas zahteva premišljena in odločna dejanja. Strateško
usmeritev v razvoj lastnih generičnih zdravil uresničujemo tudi z vlaganjem v proizvodne in razvojno-raziskovalne
zmogljivosti.

NA LETO PROIZVEDEMO
17 MILIJARD TABLET IN KAPSUL.

Notol 2 je največja naložba v Krkini zgodovini. Najsodobnejši ter tehnično in tehnološko najbolj dovršeni obrat odraža vse, kar Krka danes je.

SVOJE IZDELKE IN UČINKOVINE PROIZ VA JAMO V SODOBNIH,
TEHNOLOŠKO DOVRŠENIH PROIZ VODNIH OBR ATIH PO E VROPI.

SLOVENIJA
RUSK A FEDER ACIJA
NEMČIJA
POL JSK A
HRVAŠK A
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Razvijamo sodobne in inovativne
farmacevtske oblike
Obvladujemo tehnologijo za pripravo trdnih, poltrdnih in tekočih farmacevtskih oblik, kot so tablete, kapsule,
injekcije, sirupi, mazila, pršila.
Učinkovine sintetiziramo po lastnih inovativnih postopkih, v razvoju in proizvodnji inovativnih farmacevtskih oblik pa
uporabljamo najzahtevnejšo tehnologijo.

TABLE TE S PODAL JŠANIM
SPROŠČANJEM OMOGOČA JO
ZMANJŠANJE ŠTE VIL A ODMERKOV.
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Z DVOJNIMI IN TROJNIMI
KOMBINACIJAMI ZDR AVILNIH
UČINKOVIN IZBOL JŠUJEMO
SODELOVANJE BOLNIKOV
PRI ZDR AVL JENJU IN
NADZOR NE ŽELENIH UČINKOV.
33

Podrobna mikroelementna
analiza posameznih sestavin
zdravila, s katero določimo
tudi fizikalno-kemijske lastnosti
(velikost,oblika, položaj delcev
zdravilne učinkovine in pomožnih
snovi v tableti).

Kakovost je pogoj
za dobre rezultate
Naša zdravila so kakovostna, varna in
učinkovita.
S številnimi laboratorijskimi testi in analizami
zagotavljamo vrhunsko kakovost v vseh fazah
razvoja in proizvodnje.
Varnost in učinkovitost Krkinih zdravil potrjujejo
tudi obsežna klinična preizkušanja.

DO 25.0 0 0 ANALIZ V R A Z VOJNEM OBDOBJU IZDELK A
KLINIČNA PREIZKUŠANJA NA SKOR AJ 350.000 BOLNIKIH V 27 DRŽ AVAH
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Zavezani
smo visokim
standardom
kakovosti
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SLEDIMO NAJVIŠJIM
MEDNARODNIM FARMACEVTSKIM
IN PROIZVODNIM STANDARDOM

GMP – dobra proiz vodna praksa

Celoten proces proizvodnje, kontrole in distribucije
poteka v skladu s smernicami dobrih praks
in najvišjimi zahtevami veljavne zakonodaje
v farmacevtski industriji.

GCP – dobra klinična praksa

To potrjujemo tudi v praksi, saj je bilo v klinične
raziskave z našimi zdravili doslej vključenih skoraj
350.000 bolnikov v 27 državah.

GDP – dobra distribucijska praksa

Živeti zdravo življenje.

GQCLP – dobra kontrolna laboratorijska praksa

GVP – dobra farmakovigilančna praksa
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NAŠI
DOSEŽKI

Več kot 80 % prodaje
ustvarimo z zdravili
na recept.

S Krkinimi zdravili se vsak dan zdravi
45 milijonov ljudi

Srednja Evropa

zdravila na recept

V Krki proizvajamo zdravila na recept, izdelke brez recepta in veterinarske izdelke. Ponudbo dopolnjujemo
z zdraviliško-turističnimi storitvami Term Krka.

Na tujih trgih prodamo
več kot 90 % izdelkov.

Vzhodna Evropa

izdelki brez recepta
veterinarski izdelki

Čezmorska tržišča

Naša navzočnost na tujih trgih in naši tržni deleži potrjujejo, da smo na pravi poti. Svojo marketinško-prodajno
mrežo nenehno širimo, v zadnjem obdobju zlasti na zahodnoevropske trge.

ostalo
zdraviliško-turistične storitve
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Slovenija
Zahodna Evropa

Jugovzhodna Evropa
41

Najpomembnejši izdelki skupine Krka so
zdravila na recept

Z izdelki brez recepta ustvarimo
10 % prodaje
drugo

Osrednje mesto med njimi zavzemajo zdravila
za bolezni srca in žilja, sledijo zdravila za bolezni
osrednjega živčevja, zdravila za bolezni prebavil
in presnove ter zdravila za sistemsko zdravljenje
okužb.

zdravila za
bolezni prebavil
in presnove

ostalo

izdelki za
lajšanje kašlja

zdravila za bolezni krvi
in krvotvornih organov
zdravila za bolezni
osrednjega živčevja

Živeti zdravo življenje.

vitaminsko-mineralni
izdelki
zdravila za bolezni
sečil in rodil

Uvrščamo se med vodilne proizvajalce zdravil za
zniževanje zvišanega krvnega tlaka in holesterola
ter za zdravljenje ulkusa in refluksa. Zelo uspešni
smo na področju zdravil za zdravljenje depresije,
psihoze, Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni ter
zdravil za lajšanje bolečine.
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zdravila za bolezni
srca in žilja

zdravila za sistemsko
zdravljenje okužb

izdelki z učinkom na
ustno votlino in žrelo

analgetiki

izdelki z delovanjem
na nosno sluznico
izdelki z učinkom na
prebavila in presnovo

Med izdelki brez recepta so najpomembnejši
izdelki z učinkom na ustno votlino in žrelo
(Septabene® in Septolete®) ter nosno sluznico
(Septanazal®), izdelki za lajšanje prehlada in
kašlja (sirupi Herbion®), analgetik Nalgesin S®
(naproksenat), izdelek za boljši spomin in
koncentracijo Bilobil® (ginko biloba)
ter vitaminsko-mineralni izdelki Pikovit®.

izdelki za izboljšanje
cerebralnega in
perifernega obtoka
43

V prihodnost vstopamo z novimi izdelki

Z veterinarskimi izdelki ustvarimo
več kot 5 % prodaje

Z novimi izdelki, ki smo jih začeli tržiti v zadnjih petih letih, dosegamo več kot tretjinski delež v skupni prodaji.
Razvijamo več kot 170 novih izdelkov.

antiparazitiki za
ljubiteljske živali
ostali izdelki
za rejne živali

Izdelujemo tudi veterinarske izdelke, predvsem
protimikrobna zdravila in antiparazitike.
Za rejne živali sta najpomembnejša Enroxil®
(enrofloksacin) in Floron® (florfenikol), za ljubiteljske
živali pa Fypryst® (fipronil), Milprazon® (milbemicin in
prazikvantel) in Ataxxa® (imidakloprid in permetrin).

protimikrobna zdravila
za ljubiteljske živali
protimikrobna zdravila
za rejne živali
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antiparazitiki
za rejne živali

ostali izdelki
za ljubiteljske živali
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NAŠ PRISPE VEK
Z A VAŠ DOSEŽEK

Družbena odgovornost
je ena od Krkinih temeljnih usmeritev
Svojega uspeha ne merimo le s številkami. Uspešni smo, kadar naš uspeh pozitivno vpliva
tudi na naravno in družbeno okolje. To je zahtevno poslanstvo, ki smo mu povsem predani.
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Naša strategija temelji na načelih
trajnostnega razvoja
Varovanje okolja je pomemben del Krkine poslovne strategije. S pridobitvijo okoljskega certifikata ISO 14001
smo se zavezali, da bo naš pristop k varovanju okolja sistematičen in da ga bomo ves čas nadgrajevali.
Jasno definicijo odgovornosti do naravnega okolja smo zapisali tudi v okoljsko politiko. Stalno sledimo najboljšim
razpoložljivim tehnologijam in najsodobnejšim smernicam, katerih cilj je racionalna raba naravnih virov in energije ter
zmanjševanje vseh emisij v okolje.
Skladnost z okoljevarstveno zakonodajo in okoljevarstvenimi dovoljenji preverjamo z rednimi monitoringi emisij
v zrak in vode, z monitoringom hrupa in ocenami odpadkov.

NAŠE ZNANJE
ZA ZDRAVO OKOLJE
15 % ELEK TRIČNE ENERGIJE PRIDOBIMO IZ L ASTNIH
ALTERNATIVNIH VIROV ENERGIJE.
86 % NENE VARNIH ODPADKOV PREDEL AMO ALI
RECIKLIR AMO.
POR ABO VODE SMO V Z ADNJIH PE TIH LE TIH KL JUB
ŠIRIT VI PROIZ VODNJE ZMANJŠALI Z A 45 %.

Krka je bila že dvakrat razglašena za energetsko učinkovito podjetje. Med drugim smo leta 2010 namestili prvo fotovoltaično (sončno)
elektrarno, kupili smo električno dostavno vozilo, pred Krkino upravno stavbo pa je polnilna postaja za električna vozila.
50
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Skrbimo za
zdravo in
kakovostno
življenje
zaposlenih
Zavedamo se, da Krkina poslovna uspešnost
temelji na učinkovitem delu in znanju zaposlenih.
Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati
zavzete in sposobne sodelavce in graditi kulturo
mednarodnega podjetja.

Dinamično mednarodno okolje ponuja veliko izzivov in
priložnosti za rast in razvoj. Tisoči krkašev govorimo številne
jezike, a živimo skupno zgodbo.
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V duhu svojega poslanstva vse od ustanovitve
podpiramo športno in kulturno delovanje krkašev.
Kulturno umetniško društvo Krka že od leta
1971 prireja številne dogodke in združuje ljubitelje
umetnosti.
V Trim klubu Krka zaposlene spodbujamo
k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu.

Svoje poslanstvo živeti zdravo življenje smo vključili tudi
v pohodniško akcijo V skrbi za vaše zdravje skupaj
osvajamo vrhove. V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije
smo označili in uredili 15 priljubljenih planinskih poti.
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Znanje je v Krki vrednota
Znanje, izkušnje in motivacija slehernega zaposlenega so za rast podjetja vitalnega pomena. Več kot polovica
zaposlenih v skupini Krka ima najmanj univerzitetno izobrazbo.
Načrtno delamo z mladimi in jim omogočamo pridobivanje izkušenj, še preden vstopijo na trg dela.
Štipendiramo študente naravoslovnih in tehničnih smeri, zlasti farmacevte in kemike.
S Krkinimi nagradami mlade že več kot 47 let usmerjamo k ustvarjalnosti in odličnosti v raziskovalnem delu.

Krkinih nagrajencev je že več kot 2300.
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Verjamemo v znanje, delo in sodelovanje
V skladu s svojim temeljnim poslanstvom večino sponzorskih in donatorskih sredstev namenjamo projektom,
povezanim z zdravjem in kakovostjo življenja. Prednost dajemo dolgoročnim projektom na zdravstvenem in
humanitarnem področju, vlagamo v šport, izobraževanje, znanost in kulturo.

PODPIR AMO
DEJAVNOSTI ML ADIH
IN JIH SPODBUJAMO
K R A ZVIJANJU TALENTOV.
S SPONZORSTVI IN
DONACIJAMI PRISPEVAMO
K RAZVOJU VEČ KOT 800
ORGANIZACIJ.
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Krkin teden humanosti in prostovoljstva od leta 2012 pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas organiziramo vsako leto aprila.

Dobrodelnost je del nas
K razvoju družbe prispevamo tudi s prostovoljnimi dejanji posameznih krkašev. V podjetju je več kot
1300 krvodajalcev, številni krkaši so člani različnih nepridobitnih združenj in organizacij.
Duh prostovoljstva se je med krkaši razširil tudi z dobrodelno akcijo Krkin teden humanosti in prostovoljstva.
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INFORM ACIJE O K RK I IN N AŠ IH IZ DE LK IH
L A HKO S PRE ML JATE PRE K R A Z LIČNIH ME DIJE V

Skrbimo za
odgovorno
in etično
komuniciranje
V ospredje postavljamo zaposlene, strokovno
javnost, poslovne partnerje, kupce in končne
potrošnike, vlagatelje ter ostale za Krko
pomembne dele javnosti.

spletni por tal
Ljubljanske bor ze
SEOnet

spletno omrežje
LinkedIn

glasilo Utrip
prihodnosti

korporativna
spletna stran
w w w.krka.si

izdelčne
spletne strani

Z lokalno in širšo družbeno skupnostjo razvijamo
odprt odnos. Organiziramo srečanja s prebivalci
krajevne skupnosti, v podjetje povabimo Krkine
sponzorirance, organiziramo dneve odprtih vrat
in sprejemamo obiske različnih skupin. Poseben
pomen dajemo srečanjem za strokovno javnost,
kjer strokovnjakom z vsega sveta omogočamo,
da si izmenjajo izkušnje in pridobijo novo znanje.
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TERME KRK A

Za prijetnejše,
ustvarjalnejše
in bolj zdravo
življenje
Terme Krka kot del skupine Krka imajo
v Sloveniji vodilni tržni delež v zdraviliški
dejavnosti. Sestavljajo jih zdravilišča
v Dolenjskih Toplicah in Šmarjeških
Toplicah, obmorski center Talaso
Strunjan ter Hoteli Otočec z vrhunskim
hotelom v enem izmed najlepših
slovenskih gradov, igriščem za golf in
poslovnim hotelom Krka v Novem mestu.
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Visoka kakovost in osebni pristop
Osnovna dejavnost Term Krka je medicinska rehabilitacija po boleznih gibal, boleznih srca
in žilja ter boleznih dihal.
Prvi v Sloveniji smo gostom ponudili medicinsko podprte programe za premagovanje zelo
pogostih težav s preveliko težo in nepravilnim odzivom na stresne situacije.
Znani smo po učinkovitih programih razstrupljanja in zdravega hujšanja, ki z individualnim
pristopom, sodelovanjem osebnih trenerjev, nutricionistov in zdravnikov zagotavljajo
odlične rezultate.
Za goste pripravljamo pestre programe za aktivno sprostitev in oddih. Razvajamo jih
v sodobnih termalnih oazah z vrhunsko sprostitveno ponudbo. V velneških centrih
Vitarium, Balnea in Salia so na voljo najrazličnejše nege obraza in telesa, masaže in
kopeli. Gostom ponujamo kulinarična doživetja in športne aktivnosti, predvsem tenis in
golf. Ukvarjamo se tudi s kongresnim turizmom.

ZDR AVJE
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VELNES

AK TIVNI
ODDIH

POSLOVNI
DOGODKI

GOLF

KULINARIK A
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Krka na svetovnih trgih

Shema organiziranosti skupine Krka

Krka - COMPANIES
Poljska
KRKA - POLSKA, Sp. z o.o.
Češka
KRKA ČR, s. r. o.
Madžarska
KRKA Magyarország Kft.

Ruska federacija
OOO KRKA-RUS

VZHODNA
EVROPA

SREDNJA
EVROPA

Slovaška
KRKA Slovensko, s.r.o.

Ruska federacija
OOO KRKA FARMA
Ukrajina
TOV KRKA UKRAJINA
Kazahstan
TOO KRKA Kazahstan

Litva
UAB KRKA Lietuva
KRKA, d. d.,
Novo mesto

Latvija
SIA KRKA Latvija

TERME KRKA,
d. o. o.,
Novo mesto

Nemčija
TAD Pharma GmbH

FARMA GRS,
d. o. o.,
Novo mesto

Hrvaška
KRKA-FARMA d.o.o.

Srbija
KRKA-FARMA DOO BEOGRAD
Makedonija
KRKA-FARMA DOOEL Skopje
Bosna in Hercegovina
KRKA FARMA d.o.o., Sarajevo

Portugalska
KRKA Farmacêutica, Unipessoal Lda.

ZAHODNA
EVROPA

JUGOVZHODNA
EVROPA

ČEZMORSKA
TRŽIŠČA

Bolgarija
KRKA Bulgaria EOOD
ZDA
KRKA USA LLC

Naslovi in telefonske številke so na www.krka.si/sl/o-krki/krkina-poslovna-mreza/.
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Avstrija
KRKA Pharma GmbH, Wien
Irska
KRKA PHARMA DUBLIN LIMITED

SLOVENIJA

Romunija
KRKA ROMANIA S.R.L.

Švedska
Krka Sverige AB

LR Kitajska
Ningbo Krka Menovo
Pharmaceutical Ltd

Španija
KRKA FARMACÉUTICA, S.L.
Italija
KRKA FARMACEUTICI MILANO S.R.L.
Francija
KRKA France Eurl a capital variable
Belgija
KRKA Belgium, SA
Velika Britanija
KRKA UK Ltd
Finska
KRKA Finland Oy

proizvodno-distribucijske družbe
skupna družba za razvoj, proizvodnjo in
distribucijo
zdraviliško-turistične družbe
ostale odvisne družbe v tujini
EU-projekt: razvojno-raziskovalna družba
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Ko gre za zdravje,
je le najboljše dovolj dobro.

Naziv in sedež družbe
KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto 		
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija
Kontakt
0
 7 331 21 11
info@krka.biz
www.krka.si
 www.linkedin.com/company/krka

Izdala in založila
Krka, d. d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija
Telefon 07 331 21 11
E-naslov info@krka.biz
www.krka.si
Zasnova, izvedba in fotoarhiv
Krka, d. d., Novo mesto
Tisk
Gorenjski tisk storitve, d. o. o., Kranj
Novo mesto, februar 2018

Gorenjski tisk, 02/2018, Slovenija, 1478-16, RB

www.krka.si

Zdrava in
uravnotežena
prehrana

Tehnike
sproščanja

Redna
telesna
dejavnost

Kakovosten
in dovolj dolg
spanec

