
Н
яколко фар-
мацевтични 
компании ве-
роятно ско-
ро ще имат 

нови собственици. 

Чуждите купувачи харес

ват сектора, защото има 

потенциал  и  при  лоша 

икономическа обстановка 

 очакваният ръст за тази 

година е 7%, а продажби

те в бранша могат да дос

тигнат 1.7 млрд. лв. През 

последните седмици ста

на ясно, че 45 български 

фирми са в начален ста

дий на преговори за про

дажба, две от които зара

ди глобални продажби на 

фирмите майки  Actavis 

и  германската  Phoenix 

Group.

Ако  найчесто  спряга

ното  име  за  продажба  в 

България е „Актавис“ или 

свързаните с исландската 

група фирми, то единстве

ният  ясен  кандидатку

пувач  е  гръцката  Alapis 

group (бивша Veterin). 

Още  от  края  на  мина

лата година е ясно, че тя 

е единственият кандидат 

за дистрибутора „Хигия“, 

която е собственост на Ак

тавис и се продава отдел

но от цялата група. Прего

ворите все още не са при

ключили.  Исландската 

компания има само една 

скорошна  сделка  в  Бъл

гария  с фирма на мени

джърите  за  завода  си  в 

Разград. В международен 

план  се  продава  целият 

фармацевтичен  бизнес 

на исландския бизнесмен 

Тор  Бьорголфсон,  който 

включва  и  българските 

заводи в Дупница и Тро

ян. В четвъртък Ройтерс 

съобщи,  позовавайки  се 

на два отделни източни

ка,  че  след  месец  търсе

не, компанията не е наме

рила купувач и ще се раз

продава на части.

Освен за „Хигия“ гръцка

та компания Alapis води и 

разговори за покупката на 

„Либра“, „Стинг“ и на „Ва

рнафарма холдинг“, каза

ха два различни източни

ка от консултантските сре

ди, които пожелаха имена

та им да не се споменават. 

Първите две дружества са 

в топ 5 на търговците на 

едро с лекарства за послед

ните години с пазарни дя

лове между 1820% от дос

тавките на медикаменти 

в стойност, а третата фир

ма е на варненския бизнес

мен Веселин Марешки, ко

ято стопанисва верига от 

70 аптеки. 

Билян  Балев,  собстве

ник  на  „Форем  консул

тинг“, която е посредник 

на Alapis при навлизането 

им в България, потвърди 

пред „Капитал“, че ком

панията има дългосрочни 

интереси още от първата 

половина на миналата го
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дина. „За момента те пре

ценяват  стратегията  си 

за България“, каза Балев, 

но не пожела да коменти

ра с кои компании се во

дят преговори.

Изпълнителният  ди

ректор на „Алапис Бълга

рия“ Николай Хаджидон

чев  потвърди,  че  компа

нията има трайни интере

си за развитие на бизнеса 

си в България във фарма

цевтичния сектор. Тя вече 

е представена в сегмента 

търговия  с  ветеринарни 

продукти. „В момента раз

глеждаме  различни  въз

можности за инвестиции, 

не  изключвам  от  внима

нието ни нито един от сег

ментите на пазара  от про

изводство  на  лекарства, 

през  търговия  на  едро  с 

медикаменти  до  търго

вия на дребно“, каза Хад

жидончев пред „Капитал“. 

Той обаче не уточни с кои 

компании водят преговори 

и на какъв етап са те. 

Гръцката група сама по 

себе си е средна по големи

на и едва ли може да заку

пи всички споменати дру

жества.  Според  Reuters 

през 2007 г. продажбите на 

Alapis са за 442 млн. евро, 

а  пазарната  й  капитали

зация на борсата в Атина 

 960 млн. евро.

От „Стинг“ не отговори

ха дали се водят прегово

ри за продажба до редак

ционното  приключване 

на броя. Дистрибуторът е 

собственост на български 

инвеститори и не е част от 

поголяма фармецевтична 

група.

Веселин Марешки заяви 

пред „Капитал“, че води 

преговори с много компа

нии  американски, руски, 

еврейски и гръцки. По ду

мите му той нямал спешна 

причина да продава, през 

миналата  година  e  дос

тигнал оборот от 130 млн. 

лв. и в момента сам купу

ва фирми с аптеки. „Това е 

компанията на живота ми, 

няма да я продам лесно и 

на всяка цена“, казва Ма

решки. По думите му би 

искал минимум 100 млн. 

лв. за фирмата без повече 

ангажименти към бизне

са и 150  160 млн. лв., ако 

се ангажира с управление

то на аптеките и в бъдеще. 

Според слуховете на паза

ра „Хигия“ и „Либра“ имат 

милиони несъбрани взема

ния от аптеките „Мареш

ки“ и това ги затруднява 

финансово. В същото вре

ме бизнесменът продава 

медикаменти на едни от 

найниските цени в Бъл

гария.  „Нямам  задълже

ния към дистрибуторите 

повече, отколкото на една 

обикновена аптека, догово

рите ми са перфектни. Ос

вен това имам друг бизнес 

и партньори, които ме под

крепят финансово при на

влизането на пазара“, ко

ментира Марешки.

Според  източниците 

на  „Капитал“  сделка  на 

Alapis  с  „Либра“  е  най

малко  вероятна.  Компа

нията  е  собственост  на 

германската Phoenix, част 

от империята на самоуби

лия се неотдавна милиар

дер Адолф Меркле. През 

миналата седмица наслед

никът му Людвиг Меркле 

потвърди  пред  вестник 

Times, че всички големи 

бизнеси  на  компанията, 

включително и лекарстве

ният дистрибутор, се про

дават. От „Либра“ съобщи

ха, че не са водили прего

вори с Alapis.

„Ние  сме  100%  соб

ственост  на  германска

та Phoenix Group и евен

туални преговори преми

нават през Германия. Ос

вен това не ми се вярва, 

че гръцката Alapis може 

да  купи  български  дис

трибутор на едро, защото 

според мен тя няма доста

тъчно финансов ресурс“, 

коментира Теодора Петро

ва, изпълнителен дирек

тор на „Либра“.

Виктор Манев от „ММ 

консулт“  се  съмнява,  че 

придобиването на два тър

говеца от топ 5 от гръцка

та компания ще е безпро

блемно. „Пазарните им дя

лове ще надминат разре

шените от конкурентното 

законодателство 34% и ре

гулаторът едва ли ще раз

реши лесно такова придо

биване.  Въпреки  това  в 

момента има широко поле 

за инвестиции в два секто

ра, които ще останат неза

сегнати от кризата  храни 

и лекарства“, смята той.

Проблемът при дистри

буторите  на  лекарства  е 

тяхната  ниска  печалба 

или дори загуба. През 2007 

г. те печелиха средно 1.5% 

от оборота, който надми

нава 200 млн. лв. при най

големите. Миналата годи

на обаче повечето търго

вци на едро с лекарства са 

или с отрицателни резул

тати или с незначителни 

печалби. Причината е яр

остната  конкуренция  за 

доставките  на  болници

те и аптеките между че

тирите найголеми на па

зара, които заедно си по

делят 81% от доставките. 

Компаниите предлагат го

леми отстъпки и отложе

но плащане, което ги де

капитализира.  На  паза

ра освен тях работят още 

близо  190  дистрибутора. 

Консолидацията в търго

вията на едро е очаквана 

от дълги години, но така 

и не се случва. n K

Фармацевтичният 
и хранителният 
сектор няма да 
бъдат засегнати 
от кризата.


