
Tu polska innowacja 
ma swój początek
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Odpowiadamy  
na kluczowe wyzwania
współczesnej medycyny

Nasza misja
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Szanowni Państwo,

historia firmy Adamed to nieustanne odpowiadanie na kluczowe wyzwania 
współczesnej medycyny. To nasza misja i zarazem kierunek, w którym 
konsekwentnie podążamy od 1986 roku. Każdego dnia wielu naukowców 
współpracuje z nami nad innowacyjnymi projektami badawczymi, wspól-
nie doskonalimy istniejące terapie i prowadzimy działalność promującą 
profilaktykę i zdrowy tryb życia. By realizować te zadania, zatrudniamy 
najlepszych specjalistów w kraju, współpracujemy z czołowymi ośrodkami  
i instytucjami naukowymi, sięgamy po nowoczesne technologie wdrażane 
na wszystkich płaszczyznach naszej działalności.

To wszystko sprawia, że Adamed jest dziś liderem rynku leków nowej gene-
racji w Polsce. Nasza oferta dostępna jest na blisko 80 światowych  
rynkach. Nie poprzestajemy na tym, czego już dokonaliśmy. Wciąż się 
rozwijamy, szukamy inspiracji i niekonwencjonalnych rozwiązań.

Zapraszamy do poznania Adamed Pharma – miejsca, gdzie polska inno-
wacja ma swój początek.

Z poważaniem,

dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Adamed Pharma
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Historia firmy Adamed

Założenie firmy
Adamed przez
dr n. med. Mariana
Adamkiewicza

Utworzenie działu
badawczo-rozwojowego

Wprowadzenie
na rynek furaginy

Uzyskanie  
certyfikatu GMP  
– dostosowanie firmy  
do unijnych standardów
wytwarzania

Rejestracja pierwszej polskiej 
amlodypiny – pierwszego  
preparatu wyprodukowanego
według własnego patentu

Otwarcie pierwszego  
zakładu produkcyjnego 
w Pieńkowie  
koło Warszawy

1986 1991 1994 1998 1999 2000
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Rozpoczęcie działań  
eksportowych w Europie

Rejestracja amlodypiny
na terenie Unii Europejskiej,
przed wejściem
Polski do UE

Utworzenie  
pierwszego konsorcjum  
naukowo-przemysłowego

Założenie przedstawicielstwa
na Ukrainie

Uruchomienie sprzedaży  
Adamed Laboratorios
w Hiszpanii

Otwarcie drugiego
zakładu produkcyjnego
w Ksawerowie
koło Łodzi

Rozpoczęcie badań
nad lekami
innowacyjnymi

Akwizycja Polfy Pabianice  
i spółki Agropharm

Założenie
przedstawicielstwa
w Rosji

2001 2002 2003 2005/2009 2010 2011/2012
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Założenie
przedstawicielstwa
w Kazachstanie

Otwarcie
przedstawicielstw
w Czechach i na Słowacji

Budowa nowoczesnego Centrum
Badawczo-Rozwojowego

Oficjalne otwarcie Centrum
Badawczo-Rozwojowego

Rozpoczęcie rozwoju AD-O51.4  
- innowacyjnej cząsteczki  
przeciwnowotworowej,
opracowanej w ramach  
projektu ONCO-3CLA

2013 2013/2014 2015 2016 2017
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Zakup pakietu  
kontrolnego  
w wietnamskiej spółce 
Davipharm

Założenie przedstawcielstwa 
we Włoszech 

Nabycie pakietu udziałów  
Ecupharma

Zawarcie wyłącznej globalnej  
umowy licencyjnej z Acadia  
Pharmaceuticals na dalsze prace 
rozwojowe nad innowacyjną  
molekułą firmy Adamed

Założenie przedstawicielstwa 
w Uzbekistanie

Rozbudowa Centrum  
Produkcyjno-Logistycznego  
w Pabianicach

Zakup laboratorium  
w Kajetanach

Pierwsza na świecie zmiana 
kategorii dostępności leku 
Tadalafil 10 mg  
z RX na OTC

2018 2019 2020 2021 2022
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O nas
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Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, 
która jest producentem ponad 500 produktów oferowanych 
pacjentom w blisko 80 krajach na świecie. Obecnie zatrudnia 
blisko 2400 osób. Firma współpracuje z wiodącymi uczelniami 
oraz instytutami naukowymi. Adamed znajduje się w pierwszej 
dziesiątce największych firm farmaceutycznych działających 
w Polsce. (źródło: IQVIA)

Profil firmy

3 platformy badawcze

• onkologia  
• neuropsychiatria  

• diabetologia

19 obszarów  
terapeutycznych

• alergologia  
• angiologia

• chirurgia naczyniowa
• dermatologia  
• diabetologia

• gastroenterologia  
• ginekologia

• interna  
• kardiologia
• laryngologia  
• neurologia
• onkologia  
• okulistyka
• ortopedia  
• pediatria

• pulmonologia  
• psychiatria

• reumatologia  
• urologia

Blisko 2400
osób zatrudnionych  

w Adamedzie 
w Polsce i za granicą

Ponad 500
produktów w portfolio
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* Dane wewnętrzne.   
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 Tu polska innowacja ma swój początek

Adamed powstał dzięki własnej myśli naukowej i własnym patentom. Od 2001 r. firma przeznaczyła 1,9 mld zł na inwestycje  
i działalność badawczo-rozwojową. W 2016 r. uroczyście otwarto nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe o powierzchni blisko 
3000 m2, w pełni wyposażone w nowoczesną infrastrukturę badawczą. 

W 2022 r., w ramach implementacji strategii New Drug Discovery, Adamed zakupił obiekty z infrastrukturą laboratoryjną  
w Kajetanach koło Warszawy. Inwestycja ta, w perspektywie kolejnych dwóch lat, pozwoli na prowadzenie nowych projektów 
rozwoju leków.

Centrum Badawczo-Rozwojowe firmy Adamed stworzone  
zostało do realizacji projektów badawczych. Ich celem jest 
udoskonalanie istniejących terapii oraz poszukiwanie nowych 
leków w zakresie syntezy organicznej, nowych technologii 
oraz wsparcia poprzez analizy fizykochemiczne. W Centrum 
prowadzone są projekty w fazie laboratoryjnej oraz półtech-
nicznej, będące podstawą do transferowania technologii  
do ośrodków produkcyjnych firmy Adamed. Dwukondygna-
cyjny budynek laboratoryjny wyposażono w nowoczesny sys-
tem zarządzania obiektem oraz szereg instalacji służących 

efektywnej i bezpiecznej pracy laboratoriów, w tym systemy 
dystrybucji wody oczyszczonej i gazów technicznych, lokalnych 
odciągów zanieczyszczonego powietrza, systemy utrzymania  
i monitorowania stabilnych warunków klimatycznych oraz 
przeciwpożarowych.

Ze względu na rozwijane technologie, laboratorium formulacji 
i technologii zbudowano w farmaceutycznej klasie D, czyli  
o podwyższonym stopniu czystości powietrza.

Ponad 200 patentów w działalności
innowacyjnej i generycznej 78 wynalazków

1,9 mld zł
na inwestycje i działalność  

badawczo-rozwojową  
od 2001 r.

2016
uroczyste otwarcie 

nowoczesnego Centrum 
Badawczo-Rozwojowego

3000 m2

powierzchni  
laboratoryjnej

2018
uroczyste otwarcie 

Pilot Plant

2022
zakup obiektów z infra- 
strukturą laboratoryjną  

w Kajetanach  
koło Warszawy
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Dzięki pracy ekspertów w laboratoriach badawczo-rozwo-
jowych (R&D), przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy 
technologii i nowoczesnego sprzętu, opracowywane są pod-
stawowe, ale również nietypowe postaci leku, takie jak  
tabletki wielowarstwowe, tabletki umieszczone w kapsułkach 
i inne. Dostępny w laboratoriach najnowocześniejszy sprzęt 
analityczny, taki jak SEM, XRPD, UPLC/MS, oraz specjalistycz-
na wiedza poparta doświadczeniem plasują nas w czołówce 
firm farmaceutycznych stawiających na innowacyjność  
w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

 Dział badawczo-rozwojowy (R&D)

Na dział badawczo-rozwojowy składają się dwa piony badawcze: 
innowacyjny oraz generyczny. Prace nad interdyscyplinarnymi 
projektami rozwojowymi wspierane są również przez pozosta-
łe działy, tj. dział rejestracji, badań klinicznych, zarządzania 
projektami oraz dział ochrony własności intelektualnej. 

Dział generyczny skupia wysokiej klasy specjalistów, którzy 
wprowadzają elementy innowacyjności do pracy nad lekami 
generycznymi, by odpowiedzieć na potrzeby pacjentów. Dosko-
nale wyposażone laboratoria syntezy organicznej, formulacji  
i technologii oraz analityki pozwalają na skuteczną realizację 
nawet bardzo ambitnych i wieloetapowych projektów badaw-
czych. Departament Innowacyjny zajmujący się wczesnymi 
etapami rozwoju leków oryginalnych (discovery, preklinika), 
składa się z kilku ściśle kooperujących ze sobą jednostek:  
Zespół ds. Modelowania i Analizy Danych, Zespołu Badań In 
Vivo. Nasz dział badawczy oparty jest na trzech równolegle 
działających strukturach: Pracowni Biotechnologicznej, Pra-
cowni Biofizyki Białka oraz Pracowni Biologii Komórki. Istotne 
wsparcie dla personelu wyżej wymienionych podmiotów sta-
nowią liczni naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków 
akademickich oraz firm biotechnologicznych. Wsparciem we-
wnątrz organizacji służą natomiast dział syntezy organicznej, 
dział analityki, dział prawny, a także dział podatków i finan-
sowania inwestycji. 
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 Platforma onkologiczna

 ONCO2 (AD-O51.4) 

Projekt ma na celu rozwój kandydata na lek biotechnologiczny 
- fuzyjnego białka opartego na cząsteczce TRAIL, wykazują-
cego wysoką efektywność przeciwnowotworową w badaniach 
przedklinicznych. Obecnie zakończona została formalna ewa-
luacja toksykologiczna cząsteczki, czyli ostatni etap badań 
przedklinicznych. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczę-
cia badań klinicznych nad cząsteczką oraz produkcja materia-
łu do badań klinicznych I fazy w standardzie Dobrej Praktyki 
Wytwarzania. Pierwsze próby kliniczne cząsteczki przeprowa-
dzone zostaną u pacjentów z zaawansowaną chorobą onkolo-
giczną, z guzami litymi. Projekt jest dofinansowany w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: 
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 
1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane 
przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu to 35,3 mln zł.

 ONCO-32 (AD-O21.32) 

Celem projektu jest rozwój drobnocząsteczkowego inhibitora 
MDM2 we wskazaniach onkologicznych. Inhibicja wiązania 
MDM2-p53 powoduje aktywację białka p53 i indukcję apoptozy 
komórek nowotworowych. Projekt ONCO-32 jest na etapie 
ukończonych badań przedklinicznych, niezbędnych do rozpo-
częcia I fazy badań z udziałem pacjentów onkologicznych FIH 
(ang. First In Human). Kandydat na lek, cząsteczka AD-O21.32, 
charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością przeciwno-
wotworową, udowodnioną w badaniach na modelach mysich 
ksenoprzeszczepów. Cząsteczka w niskich dawkach po podaniu 
doustnym powoduje całkowitą remisję guzów wrażliwych mo-
deli nowotworowych z natywnym białkiem p53, wykazuje rów-
nież synergistyczne działanie w wielu kombinacjach lekowych. 
Molekuła ma korzystny profil farmakokinetyczny i profil bez-
pieczeństwa. Jest to obecnie jedna z bardziej obiecujących 
cząsteczek na rynku światowym w tej klasie inhibitorów. Projekt 
jest dofinasowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach Programu Szybka Ścieżka dla Mazowsza 2020-2023 
dla projektu „Rozwój kliniczny innowacyjnego związku przeciw-
nowotworowego działającego w oparciu o mechanizm aktywacji 
białka p53” „MAZOWSZE/0012/19-00”. Wartość projektu to 
34,7 mln zł.

Platformy badawcze
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 Platforma neuropsychiatryczna

Celem prac prowadzonych w ramach platformy neuropsychia-
trycznej jest opracowanie innowacyjnych kandydatów na leki 
w terapii schorzeń ośrodkowego układu nerwowego stano-
wiących aktualnie największe wyzwania cywilizacyjne, takich 
jak zaburzenia nastroju, schizofrenia czy choroba Alzheimera. 
Badania prowadzone są w ścisłej współpracy z wiodącymi 
ośrodkami naukowymi w Polsce, takimi jak Uniwersytet  
Jagielloński Collegium Medicum czy Instytut Psychiatrii i Neuro-
logii w Warszawie. Kluczowym osiągnięciem prac badawczych 
realizowanych w ramach platformy neuropsychiatrycznej jest 
opracowanie kandydata na etapie zaawansowanego rozwoju 
przedklinicznego, który został skomercjalizowany pod koniec roku 
2020 na rzecz amerykańskiej firmy Acadia Pharmaceuticals. 
Acadia jest pionierem w rozwoju leków przeciwpsychotycznych 
o niedopaminergicznym mechanizmie działania i w ramach za-
wartej współpracy odpowiada za dalszy rozwój farmaceutyczny 
kandydata na lek. Aktualne prace badawcze w ramach platfor-
my neuropsychiatrycznej skupiają się na poszukiwaniu innowa-
cyjnych kandydatów na leki w terapii depresji lekoopornej.

 BIOCON 

Ideą projektu jest opracowanie cząsteczek o aktywności prze-
ciwnowotworowej, uderzających selektywnie w tkankę nowo-
tworowo zmienioną, bezpiecznych dla komórek zdrowych.  
U podstaw koncepcji leży wykorzystanie molekuł w formie 
biokoniugatów. Pierwszy z elementów cząsteczki – „nośnik”  
o budowie peptydowej – ma za zadanie odnalezienie komórek 
nowotworowych w ustroju i wejście w interakcję z ich po-
wierzchnią. Dodatkowo ma on blokować przekazanie sygnału 
pro-przeżyciowego lub wręcz indukować przekazanie sygnału 
prowadzącego do śmierci komórki. Drugi element molekuły  
to związek chemiczny o bardzo silnym działaniu cytotoksycz-
nym, który naprowadzony nośnikiem uwalniany będzie głów-
nie w pożądanej lokalizacji, minimalizując tym samym ryzyko 
uszkodzenia komórek zdrowych. Projekt w fazie badawczej.
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 Choroby zakaźne

 Vaccine1 

Głównym celem projektu Vaccine1 jest opracowanie innowa-
cyjnej szczepionki opartej na technologii mRNA/VLP (czą-
steczkach wirusopodobnych) przeciw jednemu z trzech 
odzwierzęcych patogenów wirusowych mających ogromne 
znaczenie dla zdrowia ludzi na całym świecie. Projekt został 
wsparty dotacją z budżetu państwa przez Agencji Badań  
Medycznych w konkursie „Rozwój Innowacyjnych rozwiązań 
Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA”. Projekt 
będzie realizowany w latach 2021 – 2027 w konsorcjum  
Adamed Pharma, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN  
w Warszawie i Uniwersytet Gdański.
Szczepienia są najlepszą i szeroko stosowaną formą zapo-
biegania chorobom zakaźnym. Technologia ich rozwoju  
ewoluowała wraz z rozwojem nauk medycznych, jednak  
dopiero ostatnie postępy w immunologii pozwoliły na zrozu-
mienie molekularnych mechanizmów indukcji specyficznej 
odpowiedzi immunologicznej. Obecna wiedza z zakresu bio-
logii komórki, genomiki i bioinformatyki pozwala na opra-
cowywanie nowych technologii immunizacji i racjonalne 
projektowanie innowacyjnych szczepionek. Sukces powszech-
nych programów szczepień wykorzystujących szczepionki oparte  
na VLP lub mRNA wykazał ich bezpieczeństwo i potencjał 
w zapobieganiu chorobom zakaźnym.

 Platforma diabetologiczna

 DILOC2 

Celem projektu DILOC2 jest opracowanie kandydata na lek, 
który połączy wygodną doustną formę podania z nowator-
skim podejściem do mechanizmu działania umożliwiającym 
pełne wykorzystanie efektu inkretynowego w terapii pacjentów 
z otyłością. To właśnie otyłość stanowi główny pozagenetycz-
ny czynnik ryzyka poważnych chorób kardiometabolicznych, 
niepełnosprawności czy przedwczesnej śmierci. Efektem koń-
cowym projektu będzie chroniona patentem struktura oraz 
technologia wytwarzania cząsteczki o specyfice rokującej na 
uzyskanie statusu „best in class”. Projekt jest współfinanso-
wany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
Programu Inteligentny Rozwój. Jest on rozpisany na lata 
2020-2023.
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 Software Development

 LabGears 

Celem projektu jest stworzenie cyfrowej platformy informa-
tycznej działającej w obszarze laboratoryjnym oraz Drug  
Discovery, służącej do gromadzenia i przetwarzania new-
ralgicznych danych naukowych i badawczo-rozwojowych.  
Opracowanie systemu informatycznego w tym obszarze ma 
na celu ujednolicenie i uwspólnianie systemów zarządzania 
danymi, usprawnienie przepływu pracy, organizację wymiany 
i dostępu do wiedzy, poprawę jakości prac, oraz podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa danych i zabezpieczenia know-how. 
Rozwój systemu w szerszym kontekście jest jednym z elementów 
cyfrowej transformacji kluczowym dla potrzeb laboratoriów 
wewnętrznych Adamed Pharma, pozwalającym na efektywne 
podejmowanie decyzji w oparciu o dane.
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Pipeline

 BPSD

 SORAAD

NEUROPSYCHIATRIA

 DILOC2

DIABETOLOGIA

 VACCINE1

CHOROBY ZAKAŹNE

 AD-051.4

 AD-021.32

 BIOCON

 PoC

DISCOVERY LEAD  
OPTIMISATION TOX PHASE 1

ONKOLOGIA
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→  Fundacja im. prof. Zygmunta Wasylewskiego
 dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 Uniwersytetu Jagiellońskiego
→  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej
 i Komórkowej
→  Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
→  Instytut Farmaceutyczny
→  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
→  Instytut Farmakologii PAN w Krakowie
→  Uniwersytet Warszawski
→  Politechnika Wrocławska

 Nasi partnerzy naukowi:

→  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
→  Uniwersytet Gdański
→  Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami  
 Przeciwnowotworowymi
→  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
→  Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
→  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
 PAN we Wrocławiu
→  PORT Sieć Badawcza Łukasiewicz
→  Warszawski Uniwersytet Medyczny
→  Gdański Uniwersytet Medyczny
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W pierwszej połowie 2022 roku zakończył się kolejny etap 
rozbudowy jednego z najnowocześniejszych w polskiej 
farmacji Centrum Produkcyjno-Logistycznego. Dzięki tej 
inwestycji zwiększymy bezpieczeństwo lekowe polskich 
pacjentów. Poprzez rozwój zakładu w Pabianicach podnie-
siemy swoje zdolności produkcyjne z 2 mld tabletek produko-
wanych w 2020 roku do 4 mld w 2027 roku oraz zwiększy 
poziom automatyzacji i robotyzacji procesów.

W dobie globalizacji i silnej konkurencji najistotniejsza jest  
jakość oferowanych produktów, przy zachowaniu optymalnych 
kosztów ich wytwarzania oraz wysokiego poziomu obsługi 
klientów. Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Logistyczne  
zlokalizowane jest w województwie łódzkim.

To także wizytówka regionu łódzkiego oraz stabilny praco-
dawca, który zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę  
pracowników. Duże znaczenie ma implementacja dobrych 
praktyk z innych sektorów, gdzie zarządzanie szeroko pojmo-
wanym łańcuchem dostaw stanowi istotne źródło uzyskiwania 
przewagi konkurencyjnej.

Nowoczesne Centrum Produkcyjno-Logistyczne 
Adamed Pharma
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2,3 mld jakość & compliance

5 500 serii rocznie  
wprowadzonych na rynek

64 mln

→ niezawodność        → elastyczność

Filary produkcji:

Centrum Produkcyjno-Logistyczne w Polsce

2 zakłady produkcyjne

cGMP RiskManagament

KAIZEN

TPM/SMED/Proste Procesy

Centrum przechodzi rocznie kilkanaście inspekcji i audytów
kontrahentów, w większości dużych firm międzynarodowych

Centrum wyposażone jest w kilkadziesiąt urządzeń
do produkcji i pakowania tabletek

Przewaga konkurencyjna:
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 Stosujemy standardy produkcji cGMP: 

→ pozyskiwanie oraz kwalifikacja wytwórców substancji 
aktywnych i substancji pomocniczych oraz materiałów 
opakowaniowych

→ przygotowanie dokumentacji jakościowej i zwalnianie 
surowców do produkcji

→ mieszanie
→ granulacja
→ tabletkowanie/kapsułkowanie
→ powlekanie
→ blistrowanie
→ pakowanie w opakowania jednostkowe
→ prowadzenie badań stabilności
→ wprowadzanie do sprzedaży
→ przygotowywanie dokumentów w formacie e-CTD  

do celów rejestracji
→ przechowywanie próbek archiwalnych.

  Partner w produkcji kontraktowej:

 → kapsułek wielodozowych
	 → tabletek

Mamy doświadczenie w transferze technologii i produkcji kon-
traktowej leków w postaci stałej, takich jak tabletki i kapsułki 
twarde (produkty lecznicze oraz suplementy diety), które  
poparte jest wieloma referencjami z całego świata.

Naszym klientom oferujemy uniwersalne oraz dostosowane 
do indywidualnych potrzeb usługi dzięki dostępowi do naj-
wyższej klasy sprzętu oraz wysokiemu poziomowi wkładu  
naukowego w każdy projekt.

 Wytwarzamy następujące formy produktów
 i półproduktów: 

→ kapsułki twarde z wielopostaciowym wypełnieniem  
 (peletki, proszki, granulaty, tabletki, mikrodozy   
 dla produktów inhalacyjnych, mikrotabletki, formy płynne)
→ tabletki o natychmiastowym uwalnianiu
→ tabletki o kontrolowanym uwalnianiu
→ tabletki ulegające szybkiemu rozpadowi w jamie ustnej
→ tabletki powlekane
→ tabletki wielowarstwowe
→ produkty wytwarzane metodą bezpośredniego  
 tabletkowania/kapsułkowania
→ granulaty uzyskiwane metodą mokrą (fluidalnie i z użyciem  
 granulatoro-mieszalnika szybkoobrotowego)
→ granulaty uzyskiwane na sucho metodą kompaktorowania  
 (w tym z selektywnym rozkładem wielkości cząstek).
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 Kapsułki z wielopostaciowym
 wypełnieniem

 Dostępne obecnie systemy dozowania:

do 100 000 kapsułek na godzinę,  
dwie komory, które są na przemian 
napełniane i opróżniane

peletki

60 000 – 100 000 kapsułek na godzinę,
w zależności od liczby tabletek na kapsułkę
oraz od ich rozmiaru i kształtu

tabletki

 Inne możliwe kombinacje produktów
 w postaci kapsułek:

→ proszki
→ płyny
→ do trzech rodzajów peletek zawierających różne  
 substancje czynne
→ do trzech rodzajów tabletek zawierających różne  
 substancje czynne
→ mikrotabletki
→ kapsułki
→ kombinacja: peletki, kapsułka i tabletka
→ kombinacja: proszek, tabletka i peletki
→ kombinacja: tabletka i dwa rodzaje peletek zawierających  
 różne substancje czynne
→ kombinacja: proszek i dwa rodzaje tabletek zawierających  
 różne substancje czynne
→ kombinacja: proszek i płyn.

Rozmiar kapsułek: 00, 0, 1, 2, 3, 4.

Rodzaje kapsułek: twarde kapsułki żelatynowe, HPMC.

Istnieje możliwość zamówienia zarówno małych, jak i dużych 
partii towaru, wyprodukowanych zgodnie z najwyższymi stan-
dardami jakościowymi, przy zachowaniu krótkich terminów 
realizacji.

do 72 000 kapsułek na godzinę
100-proc. kontrola zawartości kapsułki

mikrodozy
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Nabyte do obszaru Pilot Plant nowoczesne technologie, takie 
jak tabletkarka wielowarstwowa, ekstruder do procesu HME 
(ang. Hot Melt Extrusion), czy granulator fluidalny otwierają 
także szerokie możliwości prowadzenia prac R&D nad produk-
tami nowej generacji. Aplikacja pilotażowych linii produkcyj-
nych angażujących techniki tabletkowania wielowarstwowego 
lub ekstruzji (innowacyjne w skali kraju), umożliwi rozwój 
półproduktów i finalnych postaci leku charakteryzujących 
się ważnymi dla przewagi konkurencyjnej „wartościami  
dodanymi”, trudnymi lub niemożliwymi do osiągnięcia przy  
zaangażowaniu standardowych procesów farmaceutycznych.

Uroczyste otwarcie obszaru produkcji pilotażowej R&D, tzw. 
Pilot Plant nastąpiło w kwietniu 2018 r.

 Pilot Plant

W 2017 roku została zakończona inwestycja w obszar produk-
cji pilotażowej R&D, tzw. Pilot Plant. Inwestycja ta uzyskała 
dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. 

Produkcja pilotażowa opracowanych wcześniej prototypów 
jest koniecznym etapem procesu R&D, warunkującym moż-
liwość sprawnego zakończenia aktywności rozwojowych,  
a w dalszej perspektywie uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu i wprowadzenie go do rutynowej produkcji. Uzupeł-
nienie struktury organizacyjnej o ten wyspecjalizowany obszar 
pilotażowej produkcji kandydatów na leki zapewni, m.in.:

→ szybką i elastyczną realizację projektów R&D, poprzez ich 
  uniezależnienie od harmonogramu bieżących prac produk- 
 cyjnych,

→ sprawną identyfikację, optymalizację i walidację krytycz- 
 nych parametrów wytwarzania zdefiniowanych na etapie 
  prac laboratoryjnych,

→ opracowanie wytycznych dla procesów produkcji i kontroli 
  jakości,

→ dostarczanie produktów do prowadzenia badań klinicznych.
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Rozwój biznesu
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Adamed rozpoczął ekspansję międzynarodową w 2003 roku. Dziś jego produkty dostępne są na blisko 80 światowych rynkach: 
w Europie, na Środkowym Wschodzie, w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej oraz Oceanii. Firma posiada także swoje przedstawicielstwa 
w Hiszpanii, Rosji, Czechach, Wietnamie, Włoszech, Kazachstanie, Uzbekistanie, na Słowacji i Ukrainie.

Przedstawicielstwa: 

Ekspansja zagraniczna

centrala: Pieńków k/Warszawy, Polska
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 License-out

Zespół License-out tworzy grupa doświadczonych profesjo-
nalistów, odpowiedzialnych za sprzedaż produktów firmy 
Adamed na rynkach całego świata. Jesteśmy otwarci na różne 
modele współpracy biznesowej, m.in. licencyjne, dystrybucyj-
ne, współrozwój nowych produktów, produkcję kontraktową. 
Odpowiadamy także za sprzedaż licencji podmiotom zewnętrz-
nym. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie rejestracji i wła-
sności intelektualnej, strategii wejścia na rynek dla nowych 
produktów oraz otwartą współpracę. Wszystkie te aspekty 
mają zapewnić pomyślne wdrożenie nowych produktów przy 
zachowaniu minimalnego ryzyka i konkurencyjnych cen. Part-
nerom biznesowym dostarczana jest dokumentacja rejestra-
cyjna dla leków gotowych, sporządzona w formacie CTD, 
spełniająca najbardziej rygorystyczne wymogi GMP oraz agen-
cji rejestracyjnych poszczególnych krajów świata. Doświadcze-
nie zespołu ds. udzielania licencji pozwala oferować najwyższy 
poziom partnerstwa opartego na strategii „win-win”.

 Przedstawicielstwa na rynkach wschodnich

Od 2005 roku Adamed intensywnie działa na rynkach 
Wspólnoty Niepodległych Państw, w oparciu o przedsta- 
wicielstwa w Kijowie, Moskwie i Ałma Acie. Wieloletnia obec-
ność w Europie Wschodniej pozwoliła firmie poznać potrzeby 
pacjentów tego regionu. Odpowiadając na ich oczekiwania 
nieustannie rozszerzamy nasze portfolio o nowe produkty Rx 
i OTC z niemal wszystkich obszarów terapeutycznych. W pra-
cy wykorzystywane są nowoczesne narzędzia promocji  
i kontroli sprzedaży, takie jak: system CRM, bazy danych, 
monitorowanie rynku, geomarketing. Najważniejsze osią-
gnięcia w rejonie wschodnim to ponad 100 wprowadzonych 

produktów, kilkanaście wdrożeń rocznie i strategia utrzymania 
wysokiej dynamiki rozwoju.

W roku 2014 Adamed wszedł do grupy 50 najlepszych pra-
codawców branży farmaceutycznej na rynku ukraińskim.  
Zajął również 10. miejsce wśród przedsiębiorstw z najwyż-
szym wskaźnikiem rozwoju.

 License-in

Dział Licensing-in jest aktywnie zaangażowany w pozyskiwa-
nie ofert na nowe produkty, które sukcesywnie wprowadzane 
są do portfolio. Dział odpowiedzialny jest za selekcję dostęp-
nych ofert, prowadzenie efektywnych negocjacji, a w efekcie 
podpisywanie umów z wybranymi kontrahentami. Adamed 
jest w stałym kontakcie ze wszystkimi największymi firmami 
generycznymi w Europie i spoza tego regionu. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie na bieżąco analizować rynek farmaceuty- 
czny w zakresie dostępności molekuł, wygasających patentów 
oraz identyfikacji potencjalnych szans biznesowych.
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Stale obserwujemy i reagujemy na zmiany zachodzące zarówno na rynku rodzimym, jak i na międzynarodowym. 
Nieustannie poszukujemy nowych kierunków, na których moglibyśmy zaistnieć z naszymi produktami.

GINEKOLOGIA I UROLOGIA
→    Progesterone 50mg, 100mg, 200mg  

 tabletki dopochwowe

→    Sildenafil 25mg, 50mg, 100mg  
 tabletki powlekane

→ Solifenacin + Tamsulosin ocas 6mg/0,4mg   
 tabletki ulegające rozpadowi   
 w jamie ustnej

→ Tamsulosin ocas 0,4mg tabletki  
 ulegające rozpadowi w jamie ustnej

KARDIOLOGIA I DIABETOLOGIA

→ Amlodipine 5mg, 10mg tabletki

→ Amlodipine 5mg, 10mg tabletki ulegające  
 rozpadowi w jamie ustnej

→ Candesartan + Amlodipine 8mg/5mg, 
 8mg/10mg, 16mg/5mg, 16mg/10mg kapsułki

→ Candesartan + Amlodipine + HCTZ 

 16mg/5mg/12,5mg,  
 16mg/10mg/12,5mg kapsułki

→ Cilostazol 50mg, 100 mg tabletki

→ Clopidogrel 75mg tabletki

→ Dabigatran 75mg, 110mg, 150mg  
 kapsułki

→ Eplerenon 25mg, 50mg tabletki powlekane

→ Ezetimibe 10mg tabletki

→ Ezetimibe + Rosuvastatin 10mg/5mg, 10mg/10mg,  
 10mg/20mg tabletki

→ Perindopril Tert-Butylamine + Amlodipine 4mg/5mg,  
 4mg/10mg, 8mg/5mg, 8mg/10mg tabletki

→ Ramipril + Amlodipine 2,5mg/5mg, 5mg/5mg,  
 5mg/10mg, 10mg/5mg, 10mg/10mg kapsułki

→ Ramipril + Amlodipine Besylate + HCTZ 
  5mg/5mg/25mg, 5mg/10mg/25mg, 10mg/5mg/25mg, 
  5mg/5mg/12,5mg, 10mg/10mg/25mg,  
 2,5mg/5mg/12,5mg kapsułki

→ Ramipril + Bisoprolol 2,5mg/1,25mg,  
 2,5mg/2,5mg, 5mg/2,5mg, 5mg/5mg,  
 10mg/5mg, 10mg/10mg kapsułki
→ Ranolazine 375mg, 500mg, 750mg  
 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 
→ Rivaroxaban 2,5mg, 10mg, 15mg,  
 20mg tabletki powlekane
→ Rosuvastatin 5mg, 10mg, 15mg,  
 20mg, 30mg, 40mg tabletki powlekane

→ Rosuvastatin + Amlodipine 10mg/5mg, 10mg/10mg,  
 20mg/5mg, 20mg/10mg kapsułki

→ Rosuvastatin + Acetysalicylic Acid 5mg/100mg, 
 10mg/100mg, 20mg/100mg, kapsułki

→ Sitagliptin 25mg, 50mg, 100mg  
 tabletki powlekane

→ Sitagliptin + Metfromin MR 50mg/500mg, 
  50mg/1000mg, 100mg/1000mg tabletki  
 o zmodyfikowanym uwalnianiu 

Oferta License-out

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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→   Acyclovir 200mg tabletki

→ Biotin 10mg tabletki

→ Cytisine 1,5mg, tabletki powlekane

→ Drotaverine + Metamizole + Caffeine  
 40mg/400mg/60mg, 80mg/400mg/60mg tabletki

→ Furazidin 50mg, 100mg tabletki (dostępne także Rx) 

→ Hymecromone 400mg tabletki

→ Metamizole 500mg tabletki

→ Naproxen 220mg tabletki powlekane

→ Paracetamol + Propyphenazone + Caffeine  
 250mg/150mg/50mg tabletki

→ Probiotyki dla niemowląt i dzieci z Colostrum  
 (Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri,  
 Colostrum) krople

→ Sildenafil 25mg, 50mg tabletki   
 powlekane

→ Simethicone 240mg, kapsułki

→ Zinc oxide 16%;17%/50ml spray

LEKI DOSTĘPNE BEZ RECEPTY (OTC)

→   Levocetirizine 5mg tabletki powlekane

→ Levocetirizine 0,5mg/ml roztwór doustny

PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA

OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY

→ Duloxetine 30mg, 60mg powlekane tabletki dojelitowe

→ Mianserin 60mg tabletki powlekane

→ Olanzapine 5mg, 10mg tabletki

→ Olanzapine ODT 5mg, 10mg, 15mg, 20mg   
 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

→ Pregabalin 25mg, 50mg, 75mg, 100mg,   
 150mg, 200mg, 225mg, 300mg kapsułki

INNE GRUPY TERAPEUTYCZNE

→   Azithromycin 250mg, 500mg tabletki powlekane

→ Dexamethasone 4mg, 8mg, 20mg tabletki

→ Fludrocortisone 0,1mg tabletki

→   Naproxen 500mg powlekane tabletki dojelitowe

→ Risedronate sodium 35mg, 75mg  
 tabletki powlekane

ONKOLOGIA
→ Abiraterone   
 250mg, 500mg tabletki

→ Bortezomib 3,5mg fiolka

→ Imatinib 100mg, 400mg, kapsułki

→ Sunitinib 12,5mg; 25mg; 
 37,5mg; 50mg kapsułki

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Przychody firmy Adamed – eksport*
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Adamed od 2015 roku aktywnie wspiera ekosystem startupów 
w Polsce. Do współpracy ze środowiskiem młodych firm tech-
nologicznych zaangażowano ramię inwestycyjne firmy, które 
poza finansowaniem udziałowym angażuje się w przedsię-
wzięcia mające na celu wspomaganie startupów przy stawianiu 
pierwszych kroków w tworzeniu nowych produktów i usług 
czy rozwijaniu działalności komercyjnej.

Adamed włączył się w szereg programów akceleracyjnych dla 
początkujących firm technologicznych przyjmując rolę part-
nera wspierającego projekty z szeroko rozumianego obszaru 
ochrony zdrowia.

W ostatnich latach znalazły się wśród nich:

→ MIT Enterprise Forum Poland oraz MIT Enterprise Fo-
rum CEE - programy bazujące na know-how najbardziej re-
nomowanej na świecie uczelni technicznej, Massachusetts 
Institute of Technology. Adamed jako partner ścieżki Zdrowie 
zapewnia uczestnikom programu m.in. wsparcie doświadczo-
nych mentorów, dostęp do własnej infrastruktury laboratoryj-
nej, możliwość pilotażowych wdrożeń czy pomoc w budowaniu 
modeli biznesowych. Wybrane edycje programu zostały objęte 
dofinansowaniem w ramach programu ScaleUp Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który pozwalał na zasile-
nie startupów kwotą do 200 tys. zł. Adamed był partnerem 
każdej z dotychczasowych edycji obu programów.

→ Scale-up Champions, międzynarodowa inicjatywa oferu-
jąca wsparcie dla „deep tech digital startups” z całej Europy. 
Pomaga startupom w wyjściu na rynki międzynarodowe, 
nawiązywaniu współpracy z korporacjami oraz inwestorami,  
a w konsekwencji skalowaniu swojej działalności.

→ MedBiz Innovations - program mentoringowy stworzony 
dla studentów  różnych  kierunków, w tym medycznych, aby 
wspólnie kreowali innowacyjne rozwiązania. Zespoły studenckie 
pracują nad pomysłami na produkt lub usługę łączącymi 
nowoczesną technologię, medycynę i biznes. Projekty o naj-
większym potencjale komercjalizacji są rozwijane pod okiem 
doświadczonych przedstawicieli sektora MedTech.

→ Science Startup – program akceleracyjny realizowany przez 
Podkarpackie Centrum Innowacji, którego celem jest kształto-
wanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych oraz 
wsparcie podkarpackich naukowców w zakładaniu startupów 
akademickich. Science Startup oferuje zespołom naukowym 
mentoring, szkolenia oraz działania networkingowe.

→ SmartUp Lab 2022 – program edukacyjno-inkubacyjnym 
organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Program 
skierowany jest do młodych innowatorów zainteresowanych 
tworzeniem kreatywnych rozwiązań: studentów, doktorantów, 
absolwentów, naukowców i przedsiębiorców, którzy tworzą  
interdyscyplinarne zespoły rozwijające pomysły i produkty  
w ramach dedykowanego mentoringu.

Startupy
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Społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu
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 Misja

 Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny.

Strategia CSR

Odpowiedzialny 
partner gospodarki

Wpływamy na rozwój 
gospodarczy 

i społeczny globalnie

Odpowiedzialny 
producent

Zapewniamy najwyższą 
jakość produktów,  
działamy z troską  

o środowisko naturalne  
i przestrzegamy  
dobrych praktyk

Odpowiedzialny 
pracodawca

Kształtujemy przyjazne  
i angażujące  

środowisko pracy

Innowacje

Wprowadzamy nowe 
rozwiązania 

odpowiadając na potrzeby 
pacjentów w obliczu  

chorób cywilizacyjnych

 Wartości

Otwartość 
i innowacyjność

Jakość
Wzajemny  
szacunek

Doskonałość 
operacyjna

Elastyczność  
i szybkość działania
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Poprzez programy społeczne Adamed wspiera rozwój polskiej nauki, edukuje społeczeństwo i upowszechnia wiedzę na temat 
profilaktyki zdrowotnej. Celem podejmowanych aktywności jest dotarcie do jak największej liczby odbiorców i istotny wpływ 
na pozytywne zmiany.

 Etyka

Sukces firmy Adamed to nie tylko wyniki i biznesowa spraw-
ność, ale przede wszystkim reputacja firmy etycznej i godnej 
zaufania. Prowadzenie działalności w sposób zgodny z pra-
wem uważamy za oczywistość. Wiemy jednak, że to nie wy-
starczy, aby tworzyć firmę naszych marzeń. Obok przepisów 

 Adamed dla Seniora

Program Adamed dla Seniora jest odpowiedzią na senioralne 
wyzwania XXI wieku, a jego celem jest aktywizacja osób starszych.

Adamed wspiera Seniorów, edukuje ich i zachęca do prowa-
dzenia bardziej aktywnego stylu życia, dbania o kondycję 
i sprawność fizyczną. Realizowane są także działania promu-
jące profilaktykę, która pozwala odpowiednio wcześniej 
dostrzegać problemy zdrowotne oraz przełamuje stereotypy 
związane z codziennością Seniorów. Chcemy, aby Seniorzy jak 
najdłużej cieszyli się zdrowiem oraz pielęgnowali i rozwijali 
swoje pasje.

Adamed dla Seniora to trzy główne obszary działań:

→ Partnerstwa podczas wydarzeń organizowanych dla Seniorów, 
łączące się nie tylko ze wsparciem finansowym kluczowych 

wydarzeń w Polsce, ale przede wszystkim z udzielaniem porad 
zdrowotnych oraz strefą bezpłatnych badań profilaktycznych.

→ Strategiczne partnerstwa z Ogólnopolską Federacją Stowa-
rzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem 
Manko „Głosem Seniora”, Krajowym Instytutem Gospodarki 
Senioralnej, dzięki którym edukujemy Seniorów w całej Polsce.

→ Ogólnopolskie Konkursy.

 

prawa, w firmie Adamed ważne są dobre zwyczaje, standardy 
branżowe oraz uniwersalne wartości, normy społeczne i zasady 
etyczne sprzyjające budowaniu organizacji rzetelnej i godnej 
zaufania. Tego samego oczekujemy od naszych kontrahentów 
i partnerów biznesowych.

Programy społeczne firmy Adamed
- dla wspólnego dobra

www.adameddlaseniora.pl
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 Odnaleźć siebie

Program Odnaleźć siebie ma na celu podnoszenie świado-
mości i budowanie wiedzy społeczeństwa na temat zaburzeń 
i chorób układu nerwowego, a także przełamanie barier spo-
łecznych związanych z leczeniem objawów psychicznych 
i neurologicznych. Zadaniem programu jest uświadamianie 
znaczenia diagnostyki i konieczności wczesnego podejmo-
wania leczenia w przypadku zaburzeń psychicznych i neuro-
logicznych, a także szerzenie wiedzy m.in. o schizofrenii, 
choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, padaczce, 
chorobie Alzheimera i Parkinsona. 

 Serce na nowo

W ramach programu edukacyjno-informacyjnego Adamed od 
2008 roku podejmuje działania na rzecz zwiększenia aktyw-
ności życiowej, społecznej oraz zawodowej osób z chorobami 
układu krążenia. Program ma za zadanie przełamywać  
stereotypy i przekonywać, że osoby ze schorzeniami sercowo-
-naczyniowymi mogą aktywnie żyć i pracować. To program, 
który pozwala dowiedzieć się więcej o tym jak zapobiegać 
chorobom sercowo-naczyniowym, a także jak pomimo ich obec-
ności prowadzić życie w pełni aktywne społecznie i zawodowo.

 Głęboki oddech

Ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny firmy Ada-
med, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej 
na temat przyczyn i skutków chorób układu oddechowego, 
takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc 
(POChP), zespół Krupu oraz alergie.

www.odnalezcsiebie.pl
www.sercenanowo.pl

www.glebokioddech.pl
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Fundacja powstała w celu wsparcia działalności badawczo-roz-
wojowej, naukowej i oświatowej w obszarze nauk ścisłych i przy-
rodniczych. Fundacja szerzy ideę współpracy oraz integruje 
środowisko naukowe, przemysł farmaceutyczny, medyczny i bio-
technologiczny. Wzmacnia współpracę z podmiotami o zbliżonych 
zadaniach i celach, działającymi w kraju i za granicą. Jednym  
z kluczowych zadań Fundacji jest wsparcie utalentowanej młodzieży.

 ADAMED SmartUP

ADAMED SmartUP to innowacyjny program edukacyjny, skiero-
wany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem programu jest 
promocja nauk ścisłych i przyrodniczych wśród polskiej młodzieży 
i wsparcie rozwoju edukacyjnego najbardziej utalentowanych 
uczniów. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa: www.
adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla 
osób w wieku 14–19 lat. Prowadzone są również bezpłatne, week-
endowe warsztaty naukowe. Program patronatem honorowym 
objęli między innymi: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 
Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego i wiele innych renomowanych uczelni  
w Polsce.

 Adamed Expert Fundacja

Fundacja Adamed od lat prowadzi aktywności na rzecz wspierania 
nauki oraz współpracy ze środowiskiem naukowym, ponieważ nauka 
to najpotężniejsze narzędzie do zmiany świata na lepsze.
W 2020 r. zainicjowała program Adamed Expert Fundacja, którego 
celem jest tworzenie, dostarczanie i popularyzowanie rzetelnych, 
opartych na eksperckiej wiedzy informacji dotyczących medycyny 
oraz profilaktyki zdrowotnej.

Kierunki działań podejmowanych w ramach programu wyznacza 
Rada Naukowa programu Adamed Expert Fundacja, w której skład 
wchodzą wybitni przedstawiciele polskiego świata nauki.

Fundacja Adamed
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ADAMED SmartUP

ADAMED SmartUP Academy
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Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. Mariana Adamkiewicza 6a,

05-152 Czosnów, Polska
tel.: +48 22 732 77 00

e-mail: adamed@adamed.com
www.adamed.com




