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2015. GADA 
SKAITĻI UN FAKTI

„Grindeks” koncerns – AS „Grindeks” un 
piecas tās meitas sabiedrības – AS „Tallinas 
Farmaceitiskā rūpnīca” Igaunijā, AS „Kalceks” 
Latvijā, SIA „Namu Apsaimniekošanas 
projekti” Latvijā, SIA „Grindeks Rus” Krievijā 
un SIA „HBM Pharma” Slovākijā
Pamatdarbība – oriģinālo produktu, 
patentbrīvo medikamentu un aktīvo 
farmaceitisko vielu pētniecība, izstrāde, 
ražošana un pārdošana
Apgrozījums – 82,7 milj. eiro
Neto peļņa – 1,0 milj. eiro
Investīcijas – 3,8 milj. eiro
Bruto peļņas rentabilitāte – 44,3%
Tīrās peļņas rentabilitāte – 1,3%
Eksporta apjoms – 74,2 milj. eiro
Eksporta valstis – 70
Nozīmīgākie tirgi – Eiropas Savienības 
valstis, Krievija un pārējās NVS valstis, ASV, 
Kanāda, Japāna un Vjetnama
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AKTĪVO FARMACEITISKO VIELU (AFV) PĀRDOŠANA
AFV pārdošanas apjoms – 7,2 milj. eiro
Piedāvājumā 18 aktīvās farmaceitiskās vielas 
Pieprasītākās „Grindeks” aktīvās farmaceitiskās vielas – 
oksitocīns, zopiklons, ftorafūrs, detomidīns un ksilazīns

GATAVO ZĀĻU PĀRDOŠANA
Gatavo zāļu pārdošanas apjoms – 74,7 milj. eiro
Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs 
un Gruzijā – 41,3 milj. eiro
Pārdošanas apjoms Baltijas un citās valstīs – 
33,4 milj. eiro
TOP produkti  – oriģinālprodukts Mildronāts®, ziedes 
– Capsicam®, Viprosal B®, centrālo nervu sistēmu 
ietekmējošās zāles – Somnols®, oriģinālās pretvēža 
zāles Ftorafur® un dabas produkts Apilak-Grindeks. 
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KVALITĀTE UN VIDES AIZSARDZĪBA

„Labas ražošanas prakses” sertifikāti gatavo 
zāļu un aktīvo farmaceitisko vielu ražošanai

ISO 9001; ISO 14001; LVS OHSAS 18001 
sertifikāti

Krievijas ГОСТ ISO 9001-2011 sertifikāts

LVS EN ISO 50001:2012 energopārvaldības 
sertifikāts 

2015. gadā – 11 nozīmīgi klientu un 
sadarbības partneru auditi; Latvijas Zāļu valsts 
aģentūras inspekcijas

2015. gadā – 45 „Grindeks” darbinieku auditi – 
Latvijā (9) un ārvalstīs (36)
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AS „GRINDEKS” PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
KIROVA LIPMANA UZRUNA
 
Sabiedrības veselība ir viena no valsts prioritārajām jomām. Būdams pasaules līmeņa farmācijas 
uzņēmums Baltijā un ietekmīgs spēlētājs Latvijas tautsaimniecības jomā, „Grindeks” jūtas 
līdzatbildīgs par sabiedrības veselību un notikušo veselības aprūpes jomā un dara visu, lai veicinātu 
tās attīstību.
2015. gadā „Grindeks” turpināja stiprināt savas pozīcijas vietējā – Latvijas – tirgū un attīstīties 
starptautiskajos tirgos. Šobrīd uzņēmuma produkcija tiek eksportēta jau uz 70 pasaules valstīm, 
stratēģiski un mērķtiecīgi koncentrējoties uz darbības attīstību Eiropas Savienībā un 
Dienvidaustrumāzijas valstīs un apņēmīgi izmantojot savu potenciālu citos tirgos. Tas saskan ar 
uzņēmuma vēlmi mazināt biznesa riskus savos tradicionālajos tirgos.
Farmācija ir nozare, kur tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un ik gadu palielinās kvalitātes standarti. 
Paplašinot savu darbību, uzņēmums ik gadu ievērojamus līdzekļus iegulda ražošanas attīstībā, 
pētniecībā un kvalitātē. Uzņēmuma attīstība ir mūsu lepnums! 
2015. gadā „Grindeks” kā iepriekšējos gados lielu uzmanību veltīja korporatīvās sociālās atbildības 
projektiem, kur priekšplānā ir trīs svarīgākās jomas – dialogs ar veselības aprūpes speciālistiem, 
pacientu drošība, sabiedrības veselības vecināšana un izglītošana. Ar „Grindeks” fonda „Zinātnes un 
izglītības atbalstam” atbalstu tika realizēti vairāki nozīmīgi projekti, tai skaitā, izcilāko skolēnu 
dalība 47. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, no kurienes visi Latvijas skolēni atgriezās ar medaļām, 
atbalstītas Tehniskās  jaunrades dienas un citi projekti. Turpinot ilggadējo tradīciju, „Grindeks” 
sadarbojās ar Latvijas Nacionālo operu un baletu, kas neapšaubāmi var saukties par Latvijas 
kultūras lepnumu. Atbalstot veselīgu un sportisku dzīvesveidu, „Grindeks” kā Latvijas valstsvienības 
hokejā ģenerālsponsors sniedza atbalstu Latvijā populārākajam sporta veidam – hokejam.
„Grindeks” padomes vārdā izsaku pateicību uzņēmuma darbiniekiem, sadarbības partneriem, kā 
arī mūsu klientiem par kopīgi paveikto! 

Ar cieņu,
AS „Grindeks” padomes priekšsēdētājs
Kirovs Lipmans
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AS „GRINDEKS”  VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
JURA BUNDUĻA UZRUNA 

Mēs dzīvojām laikā, kad globālā ekonomiskā un politiskā situācija turpina būt mainīga un bieži 
vien pat grūti prognozējama. Neraugoties uz to, farmācijas biznesa un “Grindeks” 
pamatnostādne – rūpes par sabiedrības veselību – ir nemainīga vērtība. Pašreizējos 
ekonomiskajos apstākļos sūtība, ka palīdzam daudziem cilvēkiem, stiprinām viņu veselību un 
pilnveidojam dzīves kvalitāti, ir viens no uzņēmuma virzītājspēkiem! 
Lai konkurētu pasaules farmācijas tirgū, tagad vēl vairāk nekā agrāk ir jāizmanto savas stiprās 
puses, jāmāk pārorientēties, novērtēt visus apstākļus un pielāgot savu darbību jauniem 
nosacījumiem. Ekonomiskā un politiskā situācija daudzās „Grindeks” eksporta valstīs ir kalpojusi 
par nopietnu stimulu biznesa diversifikācijai un mērķtiecīgai darbības pārstrukturizācijai, kura 
tika uzsākta vēl 2014. gadā, bet jau 2015. gada sāka uzrādīt pozitīvus rezultātus. 2015. gadā 
„Grindeks” apgrozījums bija 82,7 milj. eiro, savukārt koncerna neto peļņa bija 1,0 milj. eiro. 
Turpinot iesākto stratēģiju un realizējot mērķi mazināt biznesa riskus savos tradicionālajos 
tirgos, arī 2016. gadā „Grindeks” stratēģiski un mērķtiecīgi koncentrēsies uz darbības attīstību 
Eiropas Savienībā un Dienvidaustrumāzijas valstīs, kur pārdošanas apjomu plānojam audzēt 
par 30%. Izstrādē ir jauni produkti, ir uzsākta virkne reģistrācijas procedūru daudzās pasaules 
valstīs – tas vēl vairāk stiprinās „Grindeks” pozīcijas.
Rūpējoties par pacientiem, „Grindeks” izstrādā jaunus produktus, kā arī esošos medikamentus 
reģistrē daudzās pasaules valstīs. Tā 2015. gadā „Grindeks” papildināja produktu klāstu 
gastroenterālā trakta un vielmaiņas zāļu terapeitiskajā grupā un ieviesa UDHS 
(ursodeoksiholskābe) gatavo zāļu formu (kapsulu), kā arī uzsāka šī produkta ražošanu un 
eksportu. Uzņēmums paplašināja arī uztura bagātinātāju klāstu un ieviesa divus jaunus 
produktus – jaunākās paaudzes pienskābo un bifidobaktēriju kompleksu Lactobex® Strong un 
Herbastress® miegam. Arī turpmāk „Grindeks” darīs visu, lai spētu saviem pacientiem piedāvāt aizvien efektīvākas zāles uzņēmuma galvenajās terapeitiskajās grupās – 
sirds un asinsvadu, centrālās nervu sistēmas un onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai. 
„Grindeks” valdes vārdā vēlos izteikt pateicību „Grindeks” komandai – uzņēmumu akcionāriem par gatavību reaģēt uz mainīgām situācijām, būt atvērtiem idejām un 
atbildīgiem lēmumu pieņemšanas brīdī, un darbiniekiem par uzticēšanos uzņēmuma vadībai un spēju realizēt uzstādītos mērķus. Vēlos pateikties arī mūsu sadarbības 
partneriem, klientiem un pacientiem!    
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Ar cieņu,
AS „Grindeks” valdes priekšsēdētājs
Juris Bundulis
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MISIJA

VĪZIJA

DARBINIEKI 
Mēs esam profesionāļi, kas izmanto savas 

zināšanas un prasmes, lai sasniegtu izvirzīto mērķi

KVALITĀTE 
Mēs esam atbildīgi par drošām un efektīvām zālēm,

ekoloģiski tīru apkārtējo vidi un darba drošību 

JAUNRADE
Mēs virzām zinātnes un izpētes attīstību 

un ieviešam jaunākās tehnoloģijas 

STABILITĀTE 
Mēs esam uzticami partneri, 

sociāli atbildīgi un cienām tradīcijas

Mēs rūpējamies par 
sabiedrības veselību, 

savu darbinieku 
motivāciju un 

akcionāru interesēm. 
Mēs esam uz inovācijām 

balstīts un videi 
draudzīgs uzņēmums

Mēs vēlamies 
kļūt par Eiropas 

nozīmes farmācijas 
uzņēmumu 

VĒRTĪBAS



„Grindeks” ikdienā savā darbībā ievēro augstus korporatīvās pārvaldības 
standartus un organizē uzņēmuma pārvaldi atbilstoši AS „NASDAQ Riga” 2010. 
gada 1. jūnijā apstiprinātajai „Korporatīvās pārvaldības principu un ieteikumu to 
ieviešanā” redakcijai. Vienlaikus ar „Grindeks” konsolidēto gada revidēto pārskatu 
„NASDAQ Riga” fondu biržā jau desmito gadu tiek iesniegts arī Korporatīvās 
pārvaldības ziņojums, ar kuru var iepazīties gan uzņēmuma, gan AS „NASDAQ 
Riga” interneta mājas lapā.

„Grindeks” pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

AKCIONĀRU SAPULCE 
Atskaites periodā „Grindeks” akcionāru pilnsapulce tika sasaukta vienu reizi – 
2015. gada 12. jūnijā. Kārtējā sapulcē akcionāri pieņēma zināšanai Sabiedrības 
valdes, padomes un revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta 
atzinumu, kā arī apstiprināja akciju sabiedrības 2014. gada pārskatu. Par akciju 
sabiedrības „Grindeks” revidentu akcionāri ievēlēja SIA „BDO Audit” un nolēma arī 
revidenta atlīdzības apmēru. Tai skaitā tika nolemts jautājums par akciju 
nominālvērtības denomināciju no latiem uz eiro un attiecīgiem Statūtu 
grozījumiem. 
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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA
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PADOME
„Grindeks” padome, apvienojot uzņēmējdarbības ekspertus ar ievērojamu pieredzi starptautiskajā biznesa vidē, 
ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv tās akcionāru intereses un uzņēmuma statūtos noteiktajā 
kārtībā uzrauga valdes plānoto un veikto pasākumu atbilstību uzņēmuma turpmākās attīstības interesēm:

Dzimis 1940. gadā. Kirovs Lipmans ir AS „Grindeks” padomes 
priekšsēdētājs kopš 2003. gada. K. Lipmans vienlaikus ir arī Latvijas 
Hokeja federācijas prezidents, Latvijas Olimpiskās komitejas 
izpildkomitejas loceklis, AS „Kalceks” un AS „Tallinas farmaceitiskā 
rūpnīca” padomes priekšsēdētājs, kā arī „Grindeks” fonda „Zinātnes 
un izglītības atbalstam” valdes priekšsēdētājs. Beidzis Ļeņingradas 
Dzelzceļa un transporta inženierijas institūtu, kā arī Latvijas 
Universitātes Ekonomikas fakultāti, apgūstot inženiera ekonomista 
specialitāti. K. Lipmans ir arī lielākais „Grindeks” akcionārs.

Padomes locekļa pilnvaru termiņš - 07.06.2019.

Dzimusi 1948. gadā. Anna Lipmane ir AS „Grindeks” padomes 
locekle kopš 2008. gada. A. Lipmane ir sertificēta ārste-neiroloģe 
un Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Internistu biedrības, Latvijas 
Kardiologu biedrības un Latvijas Neirologu biedrības locekle, kā arī 
AS „Tallinas farmaceitiskā rūpnīca” padomes locekle. A. Lipmane ir 
viena no lielākajām AS „Grindeks” akcionārēm.

Padomes locekļa pilnvaru termiņš - 07.06.2019.

Kirovs Lipmans 
padomes priekšsēdētājs 

Anna Lipmane 
padomes priekšsēdētāja vietniece
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Dzimis 1958. gadā. Jānis Naglis ir AS „Grindeks” padomes loceklis 
kopš 2002. gada. Papildus darba pienākumiem „Grindeks” J. Naglis 
ir Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, Latvijas 
Automobiļu federācijas prezidents un Latvijas Viesnīcu un 
restorānu asociācijas un Latvijas Tautas sporta asociācijas valdes 
loceklis, kā arī vairāku citu uzņēmumu un institūciju valdes un 
padomes loceklis. Augstāko izglītību J. Naglis ieguvis, pabeidzot 
Rīgas Politehnisko institūtu ar kvalifikāciju – inženieris mehāniķis.

Padomes locekļa pilnvaru termiņš - 07.06.2019.

Dzimis 1951. gadā. Prof. Arkādijs Vjortkins ir AS „Grindeks” 
padomes loceklis kopš 2013. gada. A.Vjortkins kopš 1989. gada ir 
A. Jevdokimova vārdā nosauktās Maskavas valsts medicīnas-
stomatoloģijas universitātes (MVMSU) Terapijas, klīniskās 
farmakoloģijas un ātrās medicīniskās palīdzības katedras direktors, 
kopš 2012. gada – MVMSU Zinātnes padomes zinātniskais 
sekretārs. Vienlaikus A. Vjortkins ir Krievijas Nacionālās zinātniski-
praktiskās Ātrās medicīniskās palīdzības biedrības un 
Starptautiskās Vecuma involūcijas pētījumu biedrības prezidents, 
kā arī vairāku Krievijas un starptautisku organizāciju loceklis. 
Dr.med. A. Vjortkins ir saņēmis Krievijas nopelniem bagātā 
zinātnes darbinieka goda titulu un virkni citu apbalvojumu. 

Padomes locekļa pilnvaru termiņš - 07.06.2019.

Jānis Naglis
padomes loceklis

Arkādijs Vjortkins 
(Arkadiy Vertkin) 
padomes loceklis
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VALDE
„Grindeks” koncerna izpildinstitūciju, kura vada, pārstāv un pārzina uzņēmuma un tā 
lietas ikdienas darbā, veido pieredzējuši uzņēmējdarbības vides un nozares eksperti:

Dzimis 1953. gadā. Beidzis LU Bioloģijas 
doktorantūru, kā arī ir ieguvis ķīmiķa 
izglītību LU Ķīmijas fakultātē. Agrāk 

Juris Bundulis jau ir strādājis AS 
„Grindeks” par Mārketinga un 

tirdzniecības direktoru un Zinātnisko 
pētījumu un attīstības direktoru. Pirms 

ievēlēšanas par AS „Grindeks” valdes 
priekšsēdētāju J.Bundulis bija LR 

Veselības ministrijas valsts sekretāra 
vietnieks un nodarbojās ar veselības 

politikas jautājumiem. Līdztekus 
darbam „Grindeks” J. Bundulis ir arī 

„Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības 
atbalstam” valdes loceklis.

Pilnvaru termiņš - 08.01.2018

Juris Bundulis
valdes priekšsēdētājs 

Dzimis 1956. gadā. Beidzis Tartu 
Universitātti Igaunijā, iegūstot ārsta 

diplomu anestezioloģijas un intensīvās 
terapijas specialitātē. Savas karjeras 

laikā I. Muhtši ir strādājis kā praktizējošs 
ārsts, kā arī vadījis Viru (Igaunija) 

Centrālās anestezioloģijas un intensīvās 
terapijas nodaļu. Agrāk I. Muhtši jau ir 

strādājis AS „Grindeks”, kur ieņēma 
Tirdzniecības direktora amatu. Pirms 
ievēlēšanas par AS „Grindeks” valdes 

locekli I. Muhtši iepriekš bijis 
AS „Grindeks” meitasuzņēmuma 

AS „Tallinas Farmaceitiskā rūpnīca” 
(Igaunija) valdes priekšsēdētājs.

Pilnvaru termiņš - 11.10.2018

Dzimis 1960. gadā. Beidzis Rīgas 1. 
vidusskolu, absolvējis Latvijas 

Universitātes Ekonomikas fakultāti un 
Rīgas Starptautiskās ekonomikas un 

biznesa augstskolu. Jānis Romanovskis 
jau iepriekš ir strādājis uzņēmumā – 

bijis AS „Grindeks” valdes priekšsēdētājs, 
kā arī valdes loceklis un Finanšu un 

administratīvais direktors. Karjeras laikā 
Jānis Romanovskis ir bijis valdes 

priekšsēdētājs farmācijas uzņēmumos 
„Recipe Plus” un „Sentor Farm aptiekas”, 

kā arī bijis finanšu direktors 
komerccentrā „Dati grupa” un finanšu 

pārvaldes vadītājs AS „Dati”.

Pilnvaru termiņš – 11.01.2019

Ibraims Muhtši
valdes loceklis, Komercdaļas direktors

Jānis Romanovskis
valdes loceklis, Finanšu un administratīvais direktors
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AKCIJAS
„Grindeks” akciju kotēšana tika uzsākta 1998. gada 1. jūnijā Rīgas Fondu biržā. Kopš 
2006. gada 2. janvāra „Grindeks” akcijas tiek kotētas AS „NASDAQ Riga” fondu biržas 
(līdz 2008.gadam – Rīgas Fondu biržas) Oficiālajā sarakstā.

ISIN
Biržas kods  
Nominālvērtība
Kopējais vērtspapīru skaits  
Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā
Likviditātes nodrošinātāji
Saraksts/segments
Indeksi

LV0000100659
GRD1R
EUR 1,40
9 585 000
9 585 000
NAV
BALTIC MAIN LIST
B4000GI, B4000PI, B4500GI, B4500PI, 
OMXBBCAPGI, OMXBBCAPPI, OMXBBGI, 
OMXBBPI, OMXBGI, OMXBPI, OMXRGI

„GRINDEKS” LIELĀKIE AKCIONĀRI (virs 5% no visa kapitāla)*

Akcionārs
Kirovs Lipmans
AMBERSTONE GROUP, AS
Anna Lipmane
„Swedbank AS Clients Account” (nomināla turētājs)
Citi akcionāri

Akciju skaits, %
33,29
22,66
16,65
9,58
17,82

*Dati – LCD, 2016. gada 30. maijs

REZIDENTI

80 %
NEREZIDENTI

20 %
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AKCIJU ATTĪSTĪBA
„Grindeks” akciju cena „NASDAQ Riga” 2015. gada svārstījās robežās no 4,9 eiro līdz 7,23 eiro. 
2015. gadā AS „Grindeks” vidējā akciju cena „NASDAQ Riga” bija 5,38 eiro. Kopējais „NASDAQ 
Riga” tirgoto akciju skaits 2015. gadā bija 324 554 akcijas, sasniedzot 1,93 milj. eiro 
apgrozījumu. 2015. gada beigās „Grindeks” akciju tirgus kapitalizācija bija 49,84 milj. eiro. 

2015. gada Koncerna peļņa uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,10 eiro, salīdzinot 2014. 
gadu, kad Koncerna zaudējumi uz vienu akciju bija 0,27 eiro. 
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„GRINDEKS” AKCIJU CENAS ATTĪSTĪBA 2015. GADĀ 
SALĪDZINĀJUMĀ AR BALTIJAS TIRGUS INDEKSIEM 
(„NASDAQ RIGA” DATI)

Indekss
   OMX Baltic Benchmark GI
   OMX Riga
   OMX Baltic Benchmark Cap PI
   GRD1R

01.01.2015
566,56
408,03
322,29
6,450 EUR

31.12.2015
648,32
594,35
340,20
5,200 EUR

+/-%
14,43
45,66
5,56
-19,38
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AKCIJAS CENAS ATTĪSTĪBA 2013. – 2015. GADĀ (EUR)

AKCIJU APGROZĪJUMS 2013. – 2015. GADĀ (EUR)

5,89 milj. 4,78 milj. 1,93 milj. 

2013 2014 2015
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AKCIJAS CENAS ATTĪSTĪBA 2013.-2015. GADĀ 
SALĪDZINĀJUMĀ AR BALTIJAS TIRGUS INDEKSIEM

Indekss
OMX Baltic Benchmark GI
OMX Riga
OMX Baltic Benchmark PI
GRD1R

01.01.2013
546,98
395,91
345,21
6,474 EUR

31.12.2015
648,32
594,35
359,03
5,200 EUR

+/-%
18,53
50,12
4,00
-19,68
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„GRINDEKS” APGROZĪJUMS UN PEĻŅA

Apgrozījums Milj. EUR

Peļņa Milj. EUR

2011

2012

2013

2014

2015

2011 9,5

2012 13,7

2013 13,5

2014 -2,5

2015 1,0

99

117,7

118,5

88,5

82,7
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GALVENIE FINANŠU 
RĀDĪTĀJI 2011 − 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Apgrozījums, EUR

Bruto peļņa, EUR

Bruto peļņas rentabilitāte, %

Peļņa (zaudējumi) 
pirms nodokļiem, EUR

Peļņas (zaudējumu) 
pirms nodokļiem rentabilitāte, %

Neto peļņa (zaudējumi), EUR

Neto peļņas (zaudējumu) 
rentabilitāte, %

Pašu kapitāla atdeve (ROE), %

Aktīvu atdeve (ROA), %

Likviditāte

Pamatdarbības peļņa 
(zaudējumi)

Pamatdarbības peļņas 
(zaudējumu) rentabilitāte, %

98 993 690

58 291 650

58,9

10 805 717

10,9

9 541 884

9,6

10,8

8,9

2,9

11 121 675

11,2

117 658 780

72 671 095

61,8

17 194 848

14,6

13 708 742

11,7

13,8

10,1

3,5

17 481 727

14,9

118 461 106

71 088 330

60,0

16 291 477

13,8

13 505 259

11,4

11,9

9,3

3,6

16 489 728

13,9

88 487 515

48 025 673

54,3

 (1 901 196)

-2,1

 (2 540 171)

-2,9

-2,2

-1,6

2,0

 (1 660 051)

(1,9)

82 662 311

36 580 411

44,3

1 442 554

1,7

1 036 734

1,3

1,0

0,7

2,3

1 961 669

2,4
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI
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PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATI



3

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI
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NEATKARĪGO REVIDENTU ZIŅOJUMS
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RAŽOŠANA
Vertikāli integrēts jeb pilns farmācijas produktu ražošanas cikls – 
no aktīvajām farmaceitiskajām vielām līdz gatavām zāļu 
formām. To nodrošina ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotas, 
„Labas ražošanas prakses” standartiem atbilstošas gatavo zāļu 
formu un aktīvo farmaceitisko vielu ražotnes.

GATAVO ZĀĻU FORMU RAŽOŠANA
Gatavo zāļu formas – 
tabletes, kapsulas, injekcijas, ziedes, gēli, sīrupi

Ražotnes Latvijā, Igaunijā un Slovākijā

Ražošanas jauda – līdz pat 1,5 mld. tablešu, 500 milj. kapsulu, 
70 milj. ampulu, 20 milj. tūbu, 1 milj. sīrupu iepakojumu gadā

AKTĪVO FARMACEITISKO VIELU RAŽOŠANA
Ražošanas jauda – 200-250 tonnas gadā

10 – 8000 litru tilpuma reaktori

11 ražošanas iecirkņi

Ražošanā 24 vielas
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PRODUKTI
„Grindeks” produktu klāstā ir oriģinālie produkti, patentbrīvie 
medikamenti un aktīvās farmaceitiskās vielas. Uzņēmuma 
ievērojamākie ir oriģinālprodukti Mildronāts®, Mildronāts® GX un 
Ftorafur®, kā arī unikālās ziedes Capsicam® un Viprosal B®.

Galvenās terapeitiskās grupas ir sirds un asinsvadu medikamenti, 
pretvēža zāles un centrālo nervu sistēmu ietekmējoši medikamenti, 
taču uzņēmums ir pievērsies arī citiem terapeitiskajiem virzieniem – 
pretsaaukstēšanās un pretsāpju zālēm, kā arī gastroenteroloģiskajiem 
līdzekļiem.

„Grindeks” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2015. gadā bija 74,7 milj. 
eiro un ir samazinājies, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, par 4,3 milj. eiro 
vai 5,4%. Galvenais rādītāju samazināšanās iemesls bija vietējo valūtu 
vērtības kritums un devalvācija daudzās NVS valstīs, iedzīvotāju 
pirktspējas un uzņēmējdarbības apjoma samazinājums.
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PIEPRASĪTĀKIE ORIĢINĀLIE PRODUKTI

Mildronāts®
Metaboliskas iedarbības antiišēmisks līdzeklis sirds un asinsvadu 
sistēmas slimību, piemēram, stenokardijas, hroniskas sirds 
mazspējas un išēmisku smadzeņu asinsrites traucējumu 
ārstēšanai. Ieteicams pazeminātu darbaspēju, fizisku un 
psihoemocionālu pārslodžu gadījumos.

Ftorafur®
Citostatisks līdzeklis kuņģa – zarnu trakta un krūts vēža terapijai.
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PIEPRASĪTĀKIE RECEPŠU MEDIKAMENTI

Somnol®
Ciklopirolonu grupas miega līdzeklis 
pārejoša, īslaicīga bezmiega un 
hroniska bezmiega terapijai.

Oxytocin-Grindeks
Hormons, kas kā medikaments 
tiek lietots, lai veicinātu dzemdības, 
samazinātu pēcdzemdību asiņošanu, 
kā arī stimulētu krūts zīdīšanu.

Rispaxol®
Antipsihotisks medikaments 
šizofrēnijas un bipolāru afektīvu 
traucējumu ārstēšanai.

Cyclodol®
Pretparkinsonisma līdzeklis 
ekstrapiramidālu traucējumu korekcijai.
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PIEPRASĪTĀKIE BEZRECEPŠU MEDIKAMENTI

Viprosal B® ziede
30g un 50g iepakojumā

Lieto ārīgi kā pretsāpju līdzekli locītavu 
un muskuļu sāpju gadījumā.

Capsicam® ziede
30g un 50g iepakojumā

Sāpes remdinošs un sildošs līdzeklis muskuļu 
un locītavu sāpju atvieglošanai.

Sulfargin® ziede
50g un 500g iepakojumā

Ziede ar pretmikrobu darbību inficētu 
apdegumu ārstēšanai un inficēšanās 
profilaksei, palīglīdzeklis inficētu trofisku čūlu 
un izgulējumu gadījumā, kā arī inficēšanās 
profilaksei ādas transplantātu donoriem un 
pacientiem ar masīvu ādas nobrāzumu. 
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Apilak-Grindeks 
10 mg, 25 tabletes

Dabas produkts, kas satur liofilizētu apilaku jeb bišu 
māšu peru pieniņu. Tas ir bioloģiski aktīvu vielu 
komplekss, kas veicina ātrāku atveseļošanos un 
imunitātes stiprināšanu pēc slimības, kā arī 
paaugstina tonusu. Tiek plaši lietots sievietēm 
pēcdzemdību periodā laktācijas veicināšanai, kā arī 
bērniem apetītes veicināšanai. 

PIEPRASĪTĀKAIS UZTURA BAGĀTINĀTĀJS
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„Grindeks” ražo aktīvās farmaceitiskās vielas gan paša uzņēmuma 
vajadzībām, gan pārdošanai citiem farmaceitiskajiem 
uzņēmumiem. Uzņēmums piedāvā komplicētus, daudzpakāpju 
sintēzē radītus produktus. Kopā „Grindeks” ražo 24 aktīvās 
farmaceitiskās vielas, no kurām 18 tiek ražotas klientu vajadzībām.

2015. gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms sasniedza 
7,2 milj. eiro, kas ir par 1,8 milj. eiro vai 20,3% mazāk nekā 2014. 
gadā. „Grindeks” pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2015. 
gadā bija oksitocīns, zopiklons, ftorafūrs, detomidīns un ksilazīns. 

AKTĪVĀS FARMACEITISKĀS VIELAS

AKTĪVĀS FARMACEITISKĀS VIELAS 
CILVĒKU VAJADZĪBĀM:

Dezaminooksitocīns
Deksmedetomidīna hidrohlorīds 
Droperidols

Tegafūrs (Ftorafūrs)

Imatinība mezilāts
Oksitocīns 
Tioguanīns

Zopiklons

Milnaciprāna hidrohlorīds

Rilmenidīna dihidrogēnfosfāts

Ursodeoksiholskābe 

AKTĪVĀS FARMACEITISKĀS VIELAS 
VETERINĀRĀM VAJADZĪBĀM:

Atipamezola hidrohlorīds

Detomidīna hidrohlorīds

Deksmedetomidīna hidrohlorīds

Oksitocīns

Medetomidīna hidrohlorīds

Ksilazīns

Ksilazīna hidrohlorīds

Pimobendāns
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PAKALPOJUMI

„Grindeks” iespējas piedāvāt pakalpojumus arī citiem 
farmācijas uzņēmumiem arvien pieaug. Pazīstamākie ir 
„Grindeks” kontraktražošanas un patentbrīvo 
medikametu kontraktizstrādes pakalpojumi. 

Patentbrīvo medikamentu kontraktizstrāde tiek veikta 
divējādi: 
 izpildot klienta pasūtījumu produkta izstrādē un 

piedāvājot šī produkta kontraktražošanu;
 kā arī sadarbojies patentbrīvo medikamentu izstrādē, 

izlicencēšanā un pārdošanā.

Kvalitātes kontroles jomā „Grindeks” piedāvā 
farmaceitisko produktu analīzes, analītisko metožu 
izstrādi un validāciju ārējo pakalpojumu vajadzībām. 
Uzņēmums nodrošina farmācijas produktu sēriju kontroli 
un izlaišanu ES un NVS valstu tirgiem. Produkta izlaišana 
tirgiem ir specifiska „Labas ražošanas prakses” standarta 
prasība, kas ietver produkta analīzes, ražošanas 
dokumentu kontroli un auditu.
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TIRGI
2015. gadā „Grindeks” produkcija tika eksportēta uz 70 pasaules valstīm 
kopumā par 74,2 milj. eiro, kas ir par 8,7 milj. eiro vai par 10,5% mazāk nekā 
2014. gadā. 
Neskatoties uz augstajiem biznesa riskiem – nacionālo valūtu svārstībām un 
devalvācijām, NVS valstis un Gruzija ir ļoti nozīmīgi „Grindeks” produkcijas 
noieta tirgi ar labi attīstītu pārstāvniecību tīklu – Krievijā, Kazahstānā, 
Ukrainā, Baltkrievijā, Moldovā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā, Armēnijā, 
Tadžikistānā, Kirgizstānā un Gruzijā. 2015. gadā sarežģītā situācija Krievijā un 
Ukrainā joprojām bija galvenais „Grindeks” darbības rādītāju ietekmējošais 
faktors. Nestabilo ekonomisko situāciju Krievijā, Ukrainā, Kazahstānā, 
Baltkrievijā, Kirgizstānā, Uzbekistānā, Tadžikistānā, Azerbaidžānā un Gruzijā 
raksturoja būtiskais vietējās valūtas vērtības kritums, iedzīvotāju pirktspējas 
un uzņēmējdarbības apjoma samazinājums. Farmācijas nozares uzņēmumi, 
tajā skaitā „Grindeks” sadarbības partneri, samazināja importa apjomus, kā arī 
optimizēja noliktavu krājumus.
Gatavo zāļu pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2015. 
gadā sasniedza 41,3 milj. eiro, kas ir par 19,2 milj. eiro vai 31,8% mazāk nekā 
2014. gadā. Salīdzinot ar 2014. gadu, ievērojamākais pārdošanas apjoma 
pieaugums sasniegts tika Gruzijā par 25% un Turkmenistānā par 37%.
Jau 2014. gadā, lai mazinātu biznesa riskus NVS valstīs, „Grindeks” uzsāka 
mērķtiecīgu jaunu tirgu apguvi. Pateicoties biznesa diversifikācijas stratēģijai 
un darbības attīstībai jaunos tirgos, gatavo zāļu pārdošanas apjoms Baltijas 
un citās valstīs 2015. gadā sasniedza 33,4 milj. eiro, kas ir par 14,9 milj. eiro 
vai 1,8 reizes vairāk nekā 2014. gadā. Pārdošanas apjoms Nīderlandē, 
salīdzinot ar 2014. gadu, palielinājās 14,1 reizes, Norvēģijā – 3,3 reizes, 
savukārt Vjetnamā palielinājās 2,2 reizes un Polijā – 1,8 reizes. 2015. gadā 
„Grindeks” uzsāka gatavo zāļu formu eksportu uz Franciju, sasniedzot 0,5 
milj. eiro pārdošanas apjomu, kā arī uz Kanādu, sasniedzot 0,3 milj. eiro 
pārdošanas apjomu. Īpaši labi pārdošanas rezultāti 2015. gadā tika sasniegti 
vietējā tirgū – Latvijā, kur pārdošanas apjoms, salīdzinot ar 2014. gadu, 
palielinājās par 41,6%.
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Galvenie „Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu eksporta tirgi ir ES valstis, ASV, Kanāda, Indija un 
Japāna. Piegādājot aktīvās farmaceitiskās vielas, „Grindeks” sadarbojas ar pasaules mērogā 
atpazīstamiem farmācijas uzņēmumiem – „DECHRA Manufacturing” (Nīderlande), „Taiho 
Pharmaceutical” (Japāna), „GDL International” (ASV), „Mylan” (Francija/Īrija), „Bayer Helthcare” 
(Vācija), „Teva” (Nīderlande),  „Daiichi-Sankyo” (Japāna)un citiem.
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PERSONĀLA POLITIKA
 Vidējais darbinieku skaits koncernā 965
 Darbinieki ar augstāko izglītību 74%
 Vidējais darbinieku vecums 40,7 gadi

 Vidējais darba stāžs uzņēmumā 7,8 gadi



„GRINDEKS” BIZNESA FILOZOFIJA IR CIEŠI SAISTĪTA AR UZŅĒMUMA ČETRĀM VĒRTĪBĀM  

Tas stimulē uzņēmuma izaugsmi, veicina konkurētspēju un 
veido uzņēmuma iekšējo kultūru. Tā kā viena no uzņēmuma 
vērtībām ir profesionāli un mērķtiecīgi darbinieki, tad 
personāla politikas stratēģija vairāku gadu garumā ir balstīta 
uz pārdomātu darbinieku nodarbinātību attiecībā pret 
izvirzītajiem biznesa mērķiem, profesionālo kompetenču 
attīstību, darba samaksas politiku, darba kvalitātes 
novērtēšanu un karjeras izaugsmi, uzmanību pievēršot 
motivējošas darba vides nodrošināšanai. Lai „Grindeks” 
nākotnē sasniegtu izvirzītos biznesa mērķus un palielinātu 
konkurētspēju, 2015. gadā tika uzsākts nepieciešamā 
darbaspēka un nākotnes kompetenču izvērtēšanas process. 
Tas uzņēmumam ļaus kļūt elastīgākam un  arī izmaksu ziņā 
efektīvākam.

Viens no uzņēmuma personāla politikas mērķiem ir uzņēmuma atpazīstamības un 
intereses veicināšana par eksaktajām zinātnēm jauniešu vidū, kā arī karjeras iespējām 
nākotnē. 2015. gadā uzņēmums turpināja jau par tradīciju kļuvušās „„Grindeks” Profesiju 
dienas skolēniem”.  Projektam bija īpaši liela atsaucība – pieteikumus bija atsūtījuši 160 
jaunieši no 42 Latvijas pilsētām un novadiem. Pēc motivācijas vēstulēm projektam tika 
izvēlēti 40 jaunieši no dažādiem Latvijas reģioniem. Skolēni iepazina „Grindeks” darbinieku 
profesijas un darba ikdienu, un to, kā realitātē darbojās farmācijas uzņēmums, kā arī 
viņiem bija iespēja uzdot interesējušos jautājumus par darba apstākļiem un nepieciešamo 
izglītību tieši uzņēmumā strādājošajiem speciālistiem. Visa 2015. gada garumā kopumā 75 
praktikantiem no Latvijas un ārvalstu skolām un augstskolām tika nodrošināta prakses 
iespēja uzņēmumā, kas deva iespēju studentiem attīstīt praktiskas iemaņas izvēlētajā 
nākotnes profesijā. Lai labāk izprastu uzņēmuma darbību un stimulētu jauniešus nākotnē 
izvēlēties uzņēmumu par savu darbavietu, „Grindeks” nodrošināja 316 jauniešiem no 17 
skolām un augstskolām ekskursijas uzņēmuma ražotnēs un laboratorijās.

DARBINIEKI JAUNRADE KVALITĀTE STABILITĀTE
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SOCIĀLĀ POLITIKA
Viens no „Grindeks” darbinieku papildu motivējošiem 
faktoriem ir uzņēmuma īstenotā personāla sociālā 
politika, kas darbiniekiem nodrošina sociālās garantijas, 
pabalstu piešķiršanu, darbinieku veselības un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanu. Papildus tam uzņēmumā tiek 
nodrošināta ēdināšanas kompensācija uzņēmuma 
ēdnīcā, bezmaksas transports darbinieku pārvadāšanai, 
apmaksātas brīvdienas, mācību atvaļinājums tiem 
uzņēmuma darbiniekiem, kuri, nepārtraucot darbu, 
sekmīgi apgūst augstāko izglītību mācību iestādēs 
uzņēmumam nepieciešamās specialitātēs, brīvdiena 
īpašā katra darbinieka svētku dienā, uzņēmuma sporta 
kompleksa pieejamība dažādu sporta veidu piekritējiem, 
„Grindeks” jauktais koris uzņēmuma darbiniekiem un citas 
iespējas.

Daudzi darbiniekiem svarīgi jautājumi sociālā dialoga ceļā 
tiek risināti starp „Grindeks” vadību un darbinieku 
arodbiedrību, kura pastāv jau kopš uzņēmuma 
dibināšanas. 

Uzņēmuma īstenotā personāla politika ir guvusi atzinību 
ne tikai darbinieku, bet arī citu Latvijas iedzīvotāju vidū. 
2015. gada aptaujā “Top darba devējs” ražošanas sektorā 
„Grindeks” tika atzīts par otro iekārojamāko darba devēju.
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KOMUNIKĀCIJAS POLITIKA
„Grindeks” komunikācijas politika ir cieši saistīta ar uzņēmuma biznesa stratēģiju 
un mērķiem. Uzņēmums īsteno integrēto komunikācijas pieeju, izmantojot 
plašu un visaptverošu saziņu ar auditorijām, dažādu komunikācijas kanālu un 
metožu mijiedarbību, kā arī atgriezenisko saiti. 

Vienotas komunikācijas vadlīnijas ir saistošas visās valstīs, kur uzņēmums ir 
pārstāvēts, jo komunikācija spēlē nozīmīgu lomu gan biznesa mērķu 
sasniegšanā, gan uzņēmuma tēla veidošanā, gan reputācijas stiprināšanā, kas 
farmācijas biznesā ir ļoti svarīgi. 

„Grindeks” sniegums ik gadu tiek novērtēts daudzējādos, sabiedrībai nozīmīgos 
pētījumos, un uzņēmums bieži saņem dažādus atzinības apliecinājumus. 2015. 
gadā „Grindeks” Latvijas uzņēmumu reputācijas Topā ieguva 9. vietu.
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MEDIJU ATTIECĪBAS

INVESTORU KOMUNIKĀCIJA

MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJA

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

SABIEDRISKO ATTIECĪBU PROJEKTI

VIZĪTES / EKSKURSIJAS

KOMUNIKĀCIJA AR DARBINIEKIEM

BUKLETI / PREZENTĀCIJAS / FILMAS

WEB

SOCIĀLIE TĪKLI

IZSTĀDES

IZVĒRTĒJUMS UN ATGRIEZENISKĀ SAITE



NOZĪMĪGĀKIE 2015. GADA KOMUNIKĀCIJAS PROJEKTI

„Grindeks” Profesiju dienas skolēniem
Projektā „Profesiju dienas skolēniem”, ko „Grindeks” organizēja jau sesto gadu, 2015. gadā bija pieteicies rekordliels pretendentu skaits – 160 
vidusskolēni no 42 Latvijas pilsētām un novadiem.

3. Neatkarīgo Latvijas aptieku konference
Veicinot sadarbību starp ražotāju un farmaceitiem un diskutējot par veselības aprūpes aktualitātēm, 3. Neatkarīgo Latvijas aptieku konferencē 
piedalījās 70 aptieku vadītāji un farmaceiti.

„Grindeks” darbinieki ielīgo Vasaras Saulgriežus
Viena no „Grindeks” darbinieku tradīcijām ir kopīga Vasaras Saulgriežu ieskandēšana. Šogad darbinieki lustīgi dejoja un skandēja latviešu 
tautasdziesmas kopā ar „Rīgas danču klubu”

Farmācijas muzejs un „Grindeks” Rīgas svētkos organizē pasākumu „Brīnumainā ķīmijas pasaule”
Informatīvi-izklaidējošo pasākumu apmeklēja vairāk nekā 1000 interesentu. Ikvienam bija iespēja vērot aizraujošus priekšnesumus, piedalīties 
izglītojošā spēlē par drošību, kas jāievēro, nonākot saskarsmē ar medikamentiem un sadzīves ķīmiju, kā arī iesaistīties rotaļā par veselīgu dzīvesveidu.

Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē pulcējas vadošie onkologi no daudzām valstīm
Konferenci, kuras galvenā tēma bija onkoloģisko saslimšanu terapijas praktiskie aspekti, apmeklēja 85 Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, 
Kazahstānas, Baltkrievijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Moldovas, Uzbekistānas onkologi, staru terapeiti un ķīmijterapeiti.

Krievijas Uļjanovskas apgabala gubernators Sergejs Morozovs apmeklē „Grindeks”
Vizītes laikā starp akciju sabiedrību „Grindeks”un Uļjanovskas apgabala vadību tika noslēgts nodomu protokols par kopējo sadarbību farmācijas 
jomā.

8. Starptautiskā neirologu kongresa BALCONE 2015 ietvaros norisinās „Grindeks” organizēts satelītseminārs
Satelītsemināra laikā apmeklētājiem bija iespēja noklausīties docentes Dr.med. Evijas Miglānes lekciju “Insults un depresija” un Rīgas Stradiņa 
universitātes, psihiatrijas un narkoloģijas departamenta docentes dr.med. Ļubovas Renemanes lekciju “Depresijas laiks ir klāt, esi gatavs!”

„Grindeks” fonds „Zinātnes un izglītības atbalstam” sveic 47. Starptautiskās ķīmijas olimpiādes dalībniekus
Jau vairākus gadus „Grindeks”sekmīgi sadarbojas ar LR Izglītības un zinātnes ministriju – ar „Grindeks” fonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” 
palīdzību ķīmijas labākie vidusskolēni jau vairākus gadus piedalās starptautiskās ķīmijas olimpiādēs. 2015. gadā olimpiāde norisinājās Azerbaidžānas 
galvaspilsētā Bakū.

„Grindeks” piedalās starptautiskā izstādē „CPhI Worldwide 2015” Madridē
Izstādes laikā uzņēmuma pārstāvji ar jau esošajiem partneriem pārrunāja sadarbības attīstības iespējas, savukārt potenciālos sadarbības partnerus 
iepazīstināja ar uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem.
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