
	

	

Alfasigma: prezentacja firmy 
 

 
70-letnia historia sukcesu. Alfasigma powstała w 2015 roku w wyniku połączenia Alfa Wassermann i 
Sigma-Tau – dwóch włoskich grup farmaceutycznych – stając się jednym z kluczowych graczy we 
włoskim przemyśle farmaceutycznym. W skali kraju to jedna z pięciu największych włoskich firm 
farmaceutycznych, szeroko reprezentowana zarazem na rynku międzynarodowym, nie tylko pod 
względem ilości produktów, ale również dlatego, że może polegać na dużej liczbie spółek zależnych i 
stowarzyszonych oraz sieci dystrybutorów, którzy gwarantują rozpowszechnienie jej produktów na pięciu 
kontynentach i w prawie 90 krajach na świecie. 
 
Nasza pasja, nasze talenty. Spośród 3000 pracowników prawie połowa związana jest z pionem 
sprzedaży, a około 60% pracuje we Włoszech. Swoją pracę wykonują w pięciu lokalizacjach. W Bolonii 
znajduje się centrum zarządzające korporacją, w Mediolanie – dział rozwoju międzynarodowego, 
natomiast w Pomezii (prowincja Rzym), Alanno (prowincja Pescara) i Sermonecie (prowincja Latina) 
mieszczą się zakłady produkcyjne. W Bolonii i Pomezii ulokowane są również laboratoria badawczo-
rozwojowe.  
Oprócz włoskich zakładów produkcyjnych Alfasigma posiada dwa inne zakłady: jeden w Tortosie w 
Hiszpanii, a drugi w Shreveport w stanie Luizjana w USA. Obrót korporacji w 2020 roku osiągnął prawie 
1 miliard euro, podzielony równomiernie między Włochy i resztę świata. Nie licząc 17 spółek 
bezpośrednio zależnych od Alfasigmy, obecność firmy na całym świecie gwarantują pierwszorzędni 
dystrybutorzy lokalni i międzynarodowi. 
 
Doskonałość badawcza – podstawa działalności firmy. Alfasigma jest jedną z tych firm 
farmaceutycznych we Włoszech, która dokonuje największych inwestycji w badania i rozwój, 
koncentrując się szczególnie na takich dziedzinach medycyny, jak choroby układu naczyniowego i 
gastroenterologia.  
14 września 2021 roku otwarto Centrum Rozwoju Technologicznego LABIO 4.0 Marino Golinelli w 
Pomezii. Umożliwi ono firmie osiągnięcie nowych celów i stworzenie innowacji dla przemysłu 
farmaceutycznego. Na terenie obiektu znajdują się nowe laboratoria badawczo-rozwojowe z 
przeznaczeniem na rozwój technologii produktów leczniczych i chemii analitycznej, w które 
zainwestowano ponad 17 milionów euro. W tym miejscu koncentrować się będzie cała działalność 
badawczo-rozwojowa ośrodka. W tym samym pawilonie powstaje również zakład pilotażowy do 
produkcji leków eksperymentalnych, który będzie wsparciem technicznym oraz naukowym firmy 
Alfasigma. Drugie centrum badawczo-rozwojowe znajduje się w historycznej siedzibie firmy w Bolonii. 
 
Obszary terapeutyczne i produkty. We Włoszech spółka koncentruje się na produkcji leków 
specjalistycznych wydawanych na receptę, leków dostępnych bez recepty, nutraceutyków i suplementów 
diety. Ponadto oferuje produkty w wielu obszarach terapeutycznych obejmujących podstawową opiekę 
zdrowotną. Wśród popularnych produktów dostępnych bez recepty są Biochetase, Neo-Borocillina, 
Dicloreum, Proctosoll i inne ogólnie znane leki, takie jak Yovis, Carnidyn i Tau-Marin. 
Dwoma głównymi obszarami terapeutycznymi, na których skupia się działalność Alfasigma, są 



gastroenterologia i choroby układu naczyniowego, dla których opracowano dwie z pięciu zastrzeżonych 
przez firmę molekuł: Rifaksyminę i Sulodeksyd. 
Jak dotąd gastroenterologia to najważniejsza domena grupy, przede wszystkim dzięki rifaksyminie-α – 
antybiotykowi stosowanemu do leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Rifaksymina-α jest własnością 
intelektualną będącą w całości wynikiem badań Alfasigma.  
Jeśli chodzi o choroby układu naczyniowego, Alfasigma stworzyła dwa leki: Vessel Due F (sulodeksyd), 
który oprócz tego, że jest jednym z pierwszych opatentowanych produktów firmy, to sprzedawany jest w 
ponad 40 krajach; Parnaparyna, heparyna marki Fluxum, stosowana w zapobieganiu zakrzepicy żył 
głębokich, powstała na podstawie naszych badań wewnętrznych. 
Inne obszary, w których firma jest aktywna, to: dermatologia, ortopedia i reumatologia, obszar 
kardiometaboliczny, POChP, ginekologia, diabetologia. 
W USA, w wyniku przejęcia firmy Pamlab od Nestlé Health Science, działalność firmy koncentruje się 
na nutraceutykach. 
Spółka ogłosiła niedawno nabycie kilku leków oraz innych projektów na etapie rozwoju, przeznaczonych 
w szczególności do leczenia dolegliwości układu pokarmowego. 

Po stronie pacjentów, zarówno we Włoszech, jak i na całym świecie. Alfasigma skupia się na 
potrzebach pacjentów, dlatego jest mocno zaangażowana w produkcję i wprowadzanie na rynek 
innowacyjnych rozwiązań, zaspokajających potrzeby medyczne tysięcy osób cierpiących na choroby, 
których nie udało się jeszcze pokonać. Jedną z takich chorób jest malaria, która wciąż odbiera życie 
milionom ludzi w krajach Trzeciego Świata. 
Poza Włochami firma koncentruje się głównie na wprowadzaniu do obrotu leków, które stanowią ich 
własność intelektualną, takich jak Eurartesim, jeden z najczęściej stosowanych leków w leczeniu malarii, 
zawierający dihydroartemizynę w połączeniu z piperachiną, opracowany i produkowany we włoskich 
zakładach Alfasigma. Molekuła została odkryta i opracowana również dzięki badaniom Tu Youyou, 
chińskiej naukowczyni, która w 2015 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Eurartesim 
jest dystrybuowany w krajach Trzeciego Świata po przystępnej cenie za pośrednictwem Fundacji Billa i 
Melindy Gates. 

Mocna pozycja, również na rynku międzynarodowym. Globalne roczne obroty osiągane przez spółkę 
Alfasigma są rzędu miliarda euro, z czego połowa przypada na eksport, który stale rośnie. 
Zarówno w 2020, jak i w 2021 roku, pomimo poważnej pandemii wywołanej przez COVID-19, 
Alfasigma nie miała problemów z utrzymaniem dostaw i dostępnością produktów krytycznych dla 
ratowania zdrowia naszych pacjentów. 
Obok tradycyjnej działalności spółka stała się wiodącym producentem farmaceutycznym poprzez oddział 
zajmujący się produkcją kontraktową, czyli wytwarzaniem produktów dla innych międzynarodowych i 
włoskich firm farmaceutycznych. Jest to obszar, w którym doskonała jakość i usługi na najwyższym 
poziomie są wysoko cenione: od 2017 roku rynek ten osiągnął wskaźnik CAGR (Skumulowany Roczny 
Wskaźnik Wzrostu) na poziomie 10,2%. 

Wartość w zrównoważonym rozwoju. Od wielu lat Alfasigma otacza opieką regiony i społeczności, w 
których działa, wspierając projekty i inicjatywy społeczne, kulturalne i filantropijne.  
W społecznościach, z którymi spółka jest związana, wiele organizacji non-profit korzysta z jej pomocy, w 
tym Fundacja Teatru Miejskiego w Bolonii, Fundacja Golinelli, ANT (Włoskie Narodowe 
Stowarzyszenie Walki z Nowotworami) i wiele innych. 
Dziś Fundacja Golinelli, założona w Bolonii w 1988 roku, jest unikalnym we Włoszech przykładem w 
pełni prywatnej inicjatywy zainspirowanej modelem anglosaskich fundacji filantropijnych. Programowo 



zajmuje się edukacją, szkoleniem i kulturą, aby wspierać intelektualny i etyczny rozwój młodzieży
i całego społeczeństwa, tym samym przyczynia się do zrównoważonego rozwoju naszego kraju. 
Według filozofii Alfasigma, pasja oznacza stałe zaangażowanie we wspieranie i podtrzymywanie 
kultury, sztuki i nauki, ponieważ uważamy, że dobre samopoczucie człowieka nie zależy wyłącznie od 
jego zdrowia, ale wynika również z innych aspektów życia i otaczającego go środowiska. 

Zaangażowanie w sprawy pacjentów, farmaceutów i lekarzy. Alfasigma angażuje się w kampanie 
podnoszące świadomość w różnych obszarach terapeutycznych, w szczególności na temat marskości 
wątroby, chorób układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, malarii, 
reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycy.  Oprócz podnoszenia świadomości społecznej,
w ścisłej współpracy z towarzystwami naukowymi i stowarzyszeniami pacjentów, Alfasigma wspiera 
liczne szkolenia w ramach ustawicznego kształcenia medycznego (CME) dla farmaceutów i lekarzy we 
Włoszech i na całym świecie. 

Dobre samopoczucie naszych pracowników. Firmie bardzo zależy na tworzeniu zdrowego, 
ambitnego i konkurencyjnego środowiska pracy – środowiska, w którym pracownicy Alfasigma czują 
się komfortowo i są zmotywowani do wykorzystania swojego pełnego potencjału – dlatego stosuje 
najlepsze praktyki przemysłu farmaceutycznego.  Wśród projektów skierowanych do pracowników jest 
bezpłatny wstęp na wydarzenia kulturalne – takie jak zwiedzanie wystaw czy udział w koncertach. 
Alfasigma zapewnia również pakiety socjalne, a od 2019 roku umożliwia pracę zdalną, czyli pracę
z domu przez ustaloną liczbę dni w zależności od indywidualnych potrzeb. Firma rozwija świadomość 
ekologiczną i podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionach, w których znajdują 
się jej obiekty administracyjne i zakłady produkcyjne. 

Kontakt dla mediów 
Komunikacja Korporacyjna i Relacje z mediami 
Telefon: +39.051.6489.562 | E-mail: CorporateCommunication@alfasigma.com
Strona internetowa: www.alfasigma.com  
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