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Dibināšanas gads: 1946

NACE klasifikators: Manufacture of pharmaceutical preparations

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

132400000 99706194 106774637 97558330 139312517

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Darbinieku skaits kopā

Ar augstāko izglītību

Ar vidējo un profesionālo izglītību

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs
from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021

Ar augstāko izglītību 416 445 447 443 543

Ar vidējo un profesionālo izglītību 130 139 159 153 204

Darbinieku skaits kopā 678 696 736 743 920

Kādās jomās meklē sadarbību

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Galvenie tirgi Mērķa tirgi

Ieguldījumi R&D

Krustpils iela 53, Rīga

grindeks.lv

Farmaceitiskie produkti

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

Dati nav pieejami

1.Japāna  

2.Kazahstāna  

3.Krievija  

4.Ukraina  

1.Amerikas Savienotās Valstis  

2.Austrālija  

3.Japāna  

4.Kanāda  

5.Vjetnama  

Dati nav pieejami
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GRINDEKS AS

Apraksts par uzņēmumu:

“Grindeks” ir starptautisks farmācijas uzņēmums, kura galvenie darbības virzieni ir oriģinālproduktu, patentbrīvo un
aktīvo farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, ražošana un pārdošana. “Grindeks” koncernā ietilpst četri meitas
uzņēmumi Latvijā, Igaunijā un Slovākijā, kā arī pārstāvniecības 11 valstīs.

 “Grindeks” specializējas sirds un asinsvadu, centrālo nervu sistēmu ietekmējošo, pretvēža un gastroenteroloģisko
medikamentu terapeitiskajās grupās. Produktu portfeli veido oriģinālprodukti Mildronāts® (meldonium*) un
Ftorafūrs®, patentbrīvie produkti, uztura bagātinātāji un aktīvās farmaceitiskās vielas.

 2018. gadā uzņēmuma produktus eksportēja uz 87 valstīm un eksports sastāda 93% no kopējā uzņēmuma
apgrozījuma.

Spēkā esošie sertifikāti:

EU Good Manufacturing Practice certificates for finished
dosage forms and active pharmaceutical ingredients

 EU Good Manufactiring Certificate for Pharmaceutical
Wholesaler

 Russian Certificate of good Manufacturing Practice for
finished dosage forms

 ISO 9001 Quality Management System Certificate
 ISO 14001 Environmental Mangement Systeme

Certificate
 ISO 50001 Energy Management Certificate

 Successful PMDA and US FDA
 Saudi Food and Drug Administration Certificate

Produkti

Vai jūs esat speciālists veselības aprūpes jomā?

Jā Nē
URSOGRIX® URSOGRIX® satur aktīvo vielu ursodezoksiholskābi – dabīgo žultsskābi, kas nelielos daudzumos atrodama cilvēka žultī. Produkts šķīdina holesterīna

žultsakmeņus, kā arī paaugstina hepatocītu membrānas stabilizējošās un aizsargīpašības pie kaitīgām iedarbībām, atjauno bojātas hepatocītu
membrānas, nomāc patoloģiskas imūnās reakcijas aknās pie holestatiskām aknu slimībām.

OXYTOCIN-GRINDEKS Produkts satur oksitocīnu – hormonu, kuru kā medikamentu lieto, lai veicinātu dzemdības, samazinātu pēcdzemdību asiņošanu, kā arī stimulētu krūts
zīdīšanu. Zāles veicina dzemdes gludās muskulatūras kontrakcijas (saraušanos) un piena dziedzeru mioepitēlija šūnu saraušanos, kas nodrošina
piena izkļūšanu no piena dziedzeriem.
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