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Η Neuraxpharm επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Απόκτηση της Brain Therapeutics που δραστηριοποιείται  σε Ελλάδα, Κύπρο  και Βαλκανικές χώρες 

Αθήνα,  8 Μαρτίου 2022 - Ο Όμιλος Neuraxpharm (Neuraxpharm), μια κορυφαία εξειδικευμένη 
ευρωπαϊκή φαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται  στις παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος  (ΚΝΣ), ανακοινώνει σήμερα την επέκταση των δραστηριοτήτων της  στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη μέσω της απόκτησης της Brain Therapeutics η οποία είναι εταιρεία marketing  και διανομής 
σκευασμάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος,  με  μακρόχρονη τεχνογνωσία στην εμπορία 
φαρμακευτικών σκευασμάτων  για το ΚΝΣ στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις βαλκανικές χώρες. 

Με έδρα την Αθήνα, η Brain Therapeutics εξειδικεύεται στην αδειοδότηση (χορήγηση αδειών) και 
εμπορία  φαρμακευτικών σκευασμάτων στον τομέα της θεραπείας των ασθενειών του  ΚΝΣ για την 
κάλυψη  των ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών ασθενών με ψυχικές, νευρολογικές, 
νευροαναπτυξιακές ή νευροεκφυλιστικές διαταραχές, καθώς και στους τομείς της αναισθησιολογίας 
και του πόνου.  

Έχοντας αποκτήσει την Brain Therapeutics, η Neuraxpharm είναι πλέον σε θέση να εισάγει νέα 
φαρμακευτικά σκευάσματα στην ελληνική αγορά, αφού η υπάρχουσα δομή της Brain Therapeutics 
προσφέρει ένα μοναδικό πλεονέκτημα πρόσβασης στην τοπική αγορά. Η εμπορική 
τεχνογνωσία/εξειδίκευση της Brain Therapeutics και η διαθεσιμότητα των απαραίτητων αδειών για το 
ευρύ χαρτοφυλάκιο φαρμακευτικών σκευασμάτων θα επιτρέψουν στη Neuraxpharm να επεκταθεί 
γρήγορα  και να εδραιώσει τη θέση της ως ειδικός στο ΚΝΣ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το κορυφαίο 
προϊόν της αγοράς  για επείγουσα/άμεση  θεραπεία παιδιών και εφήβων με επιληψία, το Buccolam®, 
θα βρίσκεται μεταξύ των φαρμακευτικών σκευασμάτων που θα διατίθενται.  

Η Neuraxpharm συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία: Η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της 
από 2 σε 19 ευρωπαϊκές χώρες μέσα σε μόνο πέντε χρόνια ενώ 5 από αυτές προστέθηκαν τους 
τελευταίους 12 μήνες. Η ελληνική αγορά  σκευασμάτων σχετικών με το ΚΝΣ που αναπτύχθηκε κατά 4% 
το 2020(1), αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ευκαιρία για τη Neuraxpharm να διευρύνει περαιτέρω την 
παρουσία της στην Ευρώπη. Με τη σημερινή της ανακοίνωση, η Neuraxpharm για ακόμα μια φορά 
ενισχύει τη στρατηγική της να προσφέρει μεγάλη ποικιλία πρώτης κατηγορίας φαρμακευτικών 
σκευασμάτων ΚΝΣ σε ολοένα και περισσότερες χώρες και έτσι αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας 
προς τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. 

Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ο Δρ Jörg-Thomas Dierks, Διευθύνων Σύμβουλος της Neuraxpharm, 
δήλωσε: «Η απόκτηση της Brain Therapeutics θα ενισχύσει σημαντικά τις επιτυχημένες δραστηριότητές 
μας στην διάθεση/εμπορία  φαρμακευτικών σκευασμάτων ΚΝΣ  στην Ελλάδα, την Κύπρο και τις 
βαλκανικές χώρες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα  έχουμε τη δυνατότητα να προμηθεύουμε πιο 
αποτελεσματικά τα φαρμακευτικά σκευάσματά μας σε ασθενείς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο 
μέλλον. Η απόκτηση της Brain Therapeutics μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας, ο οποίος 
είναι να καλύψουμε τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες ασθενών με παθήσεις/διαταραχές του  ΚΝΣ σε 
όλη την Ευρώπη." 
_________________ 
(1) Source: IQVIA



Ο Γεώργιος Παυλάκης, Ιδρυτής της Brain Therapeutics, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα 
γίνουμε μέρος της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας με σκευάσματα που αφορούν παθήσεις του ΚΝΣ 
και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη δυναμική, έμπειρη και υψηλών επιδόσεων ομάδα της 
Neuraxpharm. Είμαστε ενθουσιασμένοι  για το μέλλον μας  με τον Όμιλο Neuraxpharm και την ευκαιρία 
να προσφέρουμε την εξειδίκευση μας στον τομέα του ΚΝΣ. Μαζί, θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε 
περαιτέρω καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα  για το ΚΝΣ σε ασθενείς στην Ελλάδα και στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη." 

O Γεώργιος Παυλάκης θα είναι ο Γενικός Διευθυντής της Neuraxpharm στην Ελλάδα και σε άλλες 
γεωγραφικά γειτονικές χώρες, που σταδιακά θα επεκτείνει τις δραστηριότητες της η εταιρεία.  

Οι όροι της συναλλαγής δεν έγιναν γνωστοί. 

Σχετικά με τον Όμιλο Neuraxpharm – την ευρωπαϊκή φαρμακευτική εταιρεία με 
εξειδίκευση στο ΚΝΣ  
Η Neuraxpharm είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εξειδικευμένη φαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στη 
θεραπεία διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) με άμεση παρουσία σε 19 χώρες. Έχοντας την 
στήριξη επενδυτικών κεφαλαίων υποστηριζόμενων από την Permira, η Neuraxpharm διαθέτει μία μοναδική 
αντίληψη της αγοράς σκευασμάτων για το κεντρικό νευρικό σύστημα, χτισμένη σε εμπειρία άνω των 35 ετών.  
Έχοντας ως επίκεντρο το ΚΝΣ, η Neuraxpharm αναπτύσσει και εμπορεύεται πρωτότυπα φάρμακα αξίας, 
γενόσημα και μη συνταγογραφούμενα προϊόντα, όπως π.χ. προβιοτικά και άλλα διατροφοφάρμακα 
(nutraceuticals), και προσπαθεί συνεχώς να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία  αποτελεσματικών, υψηλής 
ποιότητας και προσιτές (οικονομικές) θεραπείες των παθήσεων /διαταραχών του  ΚΝΣ στην Ευρώπη. 
Με παρουσία των προϊόντων της σε περισσότερες από 50 χώρες, η Neuraxpharm παράγει επίσης φαρμακευτικά 
σκευάσματα και ενεργές  δραστικές ουσίες  στις δικές της εγκαταστάσεις παραγωγής  στην Ισπανία μέσω των 
Lesvi και Inke.  
Για να μάθετε περισσότερα για τη Neuraxpharm, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση:                         
https://www.neuraxpharm.com 

Σχετικά με τη Brain Therapeutics 
Η Brain Therapeutics είναι μια εταιρεία εξειδικευμένη στο ΚΝΣ, με έδρα την Αθήνα, και δραστηριότητα σε 13 
χώρες συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Κύπρου και των βαλκανικών χωρών.  Η Brain Therapeutics 
εξειδικεύεται στην χορήγηση αδειών  και εμπορία εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων στους 
θεραπευτικούς τομείς της ψυχιατρικής, της νευρολογίας, της αναισθησιολογίας/  πόνου και των σπάνιων 
νοσημάτων. 
Έχοντας ιδρυθεί το 2012,  η Brain Therapeutics έχει ως αποστολή να διαθέτει καινοτόμα φαρμακευτικά 
σκευάσματα για το ΚΝΣ στην αγορά και να προσφέρει πραγματική αξία σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, 
επίτευγμα που ήδη έχει κατορθωθεί με περισσότερα από 40 καινοτόμα προϊόντα από 16 πολυεθνικές εταιρείες 
σχετικές με το  ΚΝΣ. 
Η ομάδα Brain Therapeutics αποτελείται από επιτυχημένους και αξιοθαύμαστους επαγγελματίες με ισχυρές 
εμπορικές ικανότητες. Η εταιρεία έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αναισθησιολογία και αλγολογία και 
δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες ασθενών με ψυχικές, νευρολογικές και 
νευροεκφυλιστικές διαταραχές. 
Για να μάθετε περισσότερα για την  Brain Therapeutics, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
https://braintherapeutics.gr 

### 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε  
Alpha Public Relations τηλ.: 210 3645629, κα Ρούλα Μητά, 694 4714471, r.mita@apr.com.gr  
Καίτη Αντωνοπούλου, 6932253580, k.antonopoulou@apr.com.gr 
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