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UN FAKTI

GADA GRĀMATA 2016

„Grindeks” koncerns – AS „Grindeks” un piecas tās meitas 
sabiedrības – AS „Tallinas Farmācijas 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 – 105,4 milj. eiro
Neto peļņa – 9,5milj.  eiro
Investīcijas – 5,5 milj. eiro
Bruto peļņas rentabilitāte – 55%
Tīrās peļņas rentabilitāte – 9%
Eksporta apjoms – 95,7 milj. eiro
Eksporta valstis – 71
Nozīmīgākie tirgi – Eiropas Savienības valstis, Krievija un 
pārējās NVS valstis, ASV, Kanāda, Japāna un Vjetnama



GATAVO ZĀĻU PĀRDOŠANA
Gatavo zāļu pārdošanas apjoms – 97,5 milj. eiro
Pārdošanas apjoms Krievijā, pārējās NVS valstīs un Gruzijā – 58,2 milj. eiro
Pārdošanas apjoms Baltijas un citās valstīs – 39,3 milj. eiro
TOP produkti – meldonijs, tegafūrs, zopiklons, risperidons, ipidakrīns, oksitocīns, locītavu un 
muskuļu pretsāpju ziedes un uztura bagātinātājs Apilak-Grindeks. 

AKTĪVO FARMACEITISKO VIELU (AFV) PĀRDOŠANA
AFV pārdošanas apjoms – 6,3 milj. eiro
Piedāvājumā 17 aktīvās farmaceitiskās vielas 
Pieprasītākās „Grindeks” aktīvās farmaceitiskās vielas – oksitocīns, zopiklons, 
droperidols, detomidīns un pimobendāns. 

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 
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AS „GRINDEKS” 
PADOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
KIROVA LIPMANA 
UZRUNA 

GADA GRĀMATA 2016

2016. gadu farmācijas uzņēmums „Grindeks” aizvadīja savas jubilejas 
gaisotnē, sasniedzot 70 pieredzes gadus. Vai 70 gadi uzņēmumam ir daudz? 
Atbildot uz šo retorisko jautājumu, var droši teikt, ka šie 70 gadi uzņēmumam 
„Grindeks” ir nozīmīgs ceļš, kurā izkoptas tradīcijas, kurā veiktas nozīmīgas 
investīcijas un kurā paveikts tiešām daudz – ne velti „Grindeks” tiek dēvēts par 
veiksmes piemēru Baltijas farmācijā. Mūsu stāstu veido vairāki elementi:
• oriģinālprodukti Mildronāts® un Ftorafur® un citi nozīmīgie produkti, kuri ir 

iemantojuši pacientu un veselības aprūpes speciālistu uzticību daudzās 
pasaules valstīs; 

• vērienīgais starptautiskās sadarbības tīkls, kurš šodien aptver vairāk nekā 70 
pasaules valstis; 

• pastāvīgie ieguldījumi attīstībā.
Vēlos uzsvērt, ka tieši starptautiskā sadarbība un eksporta veiksme, piedāvājot 
partneru, klientu un pacientu vajadzībām atbilstošus produktus, ir „Grindeks” 
attīstības dzinulis.  Jo ievērojamāki ir mūsu sasniegumi, jo lielākas ir mūsu 
iespējas ieguldīt līdzekļus tālākā uzņēmuma izaugsmē. Gluži kā iepriekš mūsu 

galvenās nākotnes ieceres ir saistītas ar 
vispusīgu attīstību – gan ar jaunu produktu 
pētniecības, izstrādes un ieviešanas jomā, gan 
ar jaunu eksporta tirgu apgūšanu, izceļot 
savas konkurētspējas stiprās puses. 
2016. – uzņēmuma jubilejas gads – ir 
noslēdzies ar teicamiem biznesa rezultātiem, 
jo esam spējuši izmantot savas priekšrocības, 
atguvuši savas pozīcijas Krievijā un citās NVS 
valstīs, kā arī dinamiski attīstījušies jaunajos 
tirgos. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016. 
gadā ievērojams kāpums tika sasniegts 
galvenajos – apgrozījuma un peļņas rādītājos. 
Daudz paveikts arī korporatīvās sociālās 
atbildības jomā. Esam pašaizliedzīgi sniegušu 
atbalstu un iesaistījušies dažādos izglītības, 
zinātnes un kultūras projektos. Veselība ir 
cilvēku dārgākā vērtība, bet rūpes par to ir 
farmācijas un medicīnas nozares, kā arī 
zinātnieku sūtība, tāpēc īpaši vēlos atzīmēt 
izcilāko Latvijas zinātnieku apbalvošanu un 
D.H.Grindeļa balvas pasniegšanu.
Mūsu sasniegtais aizvadītajā un vēl iepriekšējo 
gadu laikā apliecina, ka esam uz pareizā ceļa 
un droši varam doties tālāk. „Grindeks” 
padomes vārdā vēlos pateikties koncerna 
darbiniekiem, sadarbības par tneriem, 
klientiem un pacientiem par kopīgi sasniegto!

Ar cieņu,
AS „Grindeks” padomes priekšsēdētājs
Kirovs Lipmans



AS „GRINDEKS” 
VALDES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
JURA BUNDUĻA 
UZRUNA

„Grindeks” koncerna 2016. gada rezultāti ir uzrādījuši dinamisku apgrozījuma 
un peļņas rādītāju kāpumu. Sasniedzām 105,4 milj. eiro apgrozījumu, kas ir par 
22,7 milj. eiro vai par 27% vairāk nekā 2015. gadā, un 9,5 milj. eiro peļņu, kas, 
salīdzinot ar 2015. gadu, ir palielinājusies par 8,5 milj. eiro vai 9  reizes.
Straujo apgrozījuma un peļņas rādītāju izaugsmi 2016. gadā veicināja gatavo 
zāļu formu pārdošanas apjoma pieaugums, kā arī biznesa procesu un 
pārvaldības pilnveide. Sasniegtā pamatā ir pastāvīga un mērķtiecīga 
ilgtermiņa sadarbība ar pacientiem, klientiem un partneriem. 
Šis gads uzņēmumam ir bijis īpašs, jo tas bija jubilejas gads, kurā „Grindeks” 
svinēja savu 70. dzimšanas dienu. Esam gandarīti, ka jubilejas gads bija gan 
emocionāli pozitīvs, gan sekmīgs biznesā. Ja jāizceļ nozīmīgi notikumi, tad es 
vēlos atzīmēt paveikto Krievijā un Ukrainā. „Grindeks” darbības 
pārstrukturizācija abās valstīs, mainot mārketinga un pārdošanas pieeju un 
organizāciju, bija veiksmīga un pareiza. Protams, jāatzīmē arī mūsu oriģinālais 
produkts meldonijs, kurš pērnajā pavasarī piedzīvoja neiedomājamu 
popularitāti un pasaules līmeņa atpazīstamību. Gadījums ar negatīvu 
noskaņu pārvērtās pozitīvā meldonija kampaņā. Esam proaktīvi cīnījušies, lai 
medikamentu meldoniju no sportistiem aizliegto vielu saraksta izslēgtu. Tas vēl 
nav izdevies, taču esam vienojušies ar Pasaules Antidopinga aģentūru par 
turpmāku sadarbību.

Arī 2017. gadā mēs turpināsim koncentrēties 
uz jauniem tirgiem, diversificējot savu darbību 
un tādējādi samazinot biznesa riskus. Plānots, 
ka jaunajos tirgos „Grindeks” pakāpeniski 
sasniegs aizvien augstākus pārdošanas 
rezultātus. Turpināsim paplašināt produktu 
klāstu. Līdztekus jauno produktu reģistrācijas 
procedūrām „Grindeks” tradicionālajos tirgos 
– Krievijā, pārējās NVS un noteiktās Eiropas 
v a l s t ī s ,  i r  i e s ā k t a  v i r k n e  p r o c e d ū r u 
Austrumāzijas, Okeānijas un Persijas līča 
valstīs, kurās „Grindeks” reģistrē produktu 
klāstā esošos medikamentus. Dažādās 
stadijās, sākot no aktīvās farmaceitiskās vielas 
ķīmiskās sintēzes līdz klīniskajiem pētījumiem, 
š o b r ī d  i z s t rā d ē  i r  v i r k n e  p a te n t b r ī vo 
medikamentu. Sadarbībā ar Latvijas un 
ārvalstu zinātniekiem „Grindeks” turpinās 
kardioprotektīvās vielas – GBB hidroksilāzes 
inhibitora ar oriģinālu struktūru – izstrādi un 
pētniecību.
„Grindeks” eksportē savu produkciju jau uz 71 
pasaules valsti un pie sasniegtā noteikti 
neapstāsies – mūsu darbinieku zināšanas, 
pieredze starptautiskajos tirgos un pieprasītie 
produkti ir mūsu konkurētspējas garants. 
„Grindeks” valdes vārdā vēlos pateikties 
uzņēmuma akcionāriem par sniegto atbalstu 
uzņēmuma komandai! Vēlos pateikties mūsu 
s a d a r b ī b a s  p a r t n e r i e m ,  k l i e n t i e m , 
darbiniekiem un uzticamajiem „Grindeks” 
pacientiem!

 „Grindeks” valdes priekšsēdētājs 
Juris Bundulis

GADA GRĀMATA 2016



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 vēlamies 
kļūt par Eiropas 

nozīmes farmācijas 
uzņēmumu 

VĒRTĪBAS

Mēs rūpējamies par 
sabiedrības veselību, 

savu darbinieku 
motivāciju un 

akcionāru interesēm. 
Mēs esam uz inovācijām 

balstīts un videi 
draudzīgs uzņēmums

MISIJA

VĪZIJA
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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

GADA GRĀMATA 2016

„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 vienpadsmito 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 – 2016. gada 7. jūnijā. 
Kārtējā sapulcē akcionāri pieņēma zināšanai 
Sabiedrības valdes, padomes un revīzijas komitejas 
ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu, kā arī 
apstiprināja akciju sabiedrības 2015. gada 
pārskatu. Par akciju sabiedrības „Grindeks” 
revidentu akcionāri ievēlēja SIA „Deloitte Audits 
Latvia” un nolēma arī revidenta atlīdzības apmēru, 
kā arī tika ievēlēta AS „Grindeks” padome 
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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:

KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

Dzimis 1940. gadā. Kirovs Lipmans ir AS „Grindeks” padomes priekšsēdētājs 
kopš 2003. gada. K. Lipmans vienlaikus ir arī 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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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

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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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

VALDE
„Grindeks” koncerna izpildinstitūciju, kura vada, pārstāv un pārzina uzņēmuma un tā 
lietas ikdienas darbā, veido pieredzējuši uzņēmējdarbības vides un nozares eksperti:

Jānis Romanovskis
valdes loceklis, Finanšu un administratīvais direktors

Juris Bundulis
valdes priekšsēdētājs 

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.

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.
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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

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
9,51
17,89

*Dati – LCD, 2017. gada 30. aprīlis

REZIDENTI

90 %
NEREZIDENTI

10 %
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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

AKCIJU ATTĪSTĪBA

„Grindeks” akciju cena „Nasdaq Riga” 2016. gadā svārstījās robežās no 3,96 eiro līdz 5,27 eiro. 2016. gadā AS „Grindeks” 
vidējā akciju cena „Nasdaq Riga” bija 4,6 eiro. Kopējais „Nasdaq Riga” tirgoto akciju skaits 2016. gadā bija 634 894 akcijas, 
sasniedzot 2,87 milj. eiro apgrozījumu. 2016. gada beigās „Grindeks” akciju tirgus kapitalizācija bija 42,08 milj. eiro. 

2016. gada Koncerna peļņa uz vienu akciju (EPS koeficients) bija 0,99 eiro, salīdzinot ar 0,10 eiro 2015. gadā. 
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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

„GRINDEKS” AKCIJU CENAS ATTĪSTĪBA 2016. GADĀ 
SALĪDZINĀJUMĀ AR BALTIJAS TIRGUS INDEKSIEM 
/„NASDAQ RIGA” DATI/



AKCIJU 
APGROZĪJUMS 
2014. – 2016. 
GADĀ 
(EUR) 4,78 milj. 1,93 milj. 2,87 milj. 

2014 2015 2016
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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

AKCIJAS CENAS ATTĪSTĪBA 2014. – 2016. GADĀ (EUR)



GADA GRĀMATA 2016

KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

AKCIJAS CENAS ATTĪSTĪBA 2014. – 2016. GADĀ 
SALĪDZINĀJUMĀ AR BALTIJAS TIRGUS INDEKSIEM
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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA

„GRINDEKS” APGROZĪJUMS UN PEĻŅA

2011
2012
2013

99

117,7

118,5

88,52014
2015 82,7

2016 105,4

2011 9,5

2012 13,7

2013 13,5

2014 -2,5

2015 1,0

2016 9,5

Peļņa milj. EUR

Apgrozījums milj. EUR



GALVENIE FINANŠU 
RĀDĪTĀJI 2012  2016 2012 2013 2014 2015 2016
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PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI

KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA
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KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA
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PĀRSKATS PAR VISAPTVEROŠO IENĀKUMU

KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA
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PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATI

KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA
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NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATI

KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA
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PĀRVALDĪBA
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

KORPORATĪVĀ 
PĀRVALDĪBA



RAŽOŠANA

GADA GRĀMATA 2016

„Grindeks” konkurences 
priekšrocība ir spēja nodrošināt 
pilnu jeb vertikāli integrētu 
farmācijas produktu ražošanas 
ciklu, proti, „Grindeks” ražo gan 
aktīvās farmaceitiskās vielas, gan 
gatavās zāļu formas. Koncerna 
ražotnes ir aprīkotas ar jaunākajām 
tehnoloģijām un atbilst „Labas 
ražošanas prakses” standartam. 
Produktu klāstā ir 11 vertikāli 
integrēti produkti ar augstu 
pievienoto vērtību.

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 25 vielas



PRODUKTI 
UN 
PAKALPOJUMI

GADA GRĀMATA 2016

„Grindeks” produktu klāstā ir oriģinālie produkti, patentbrīvie medikamenti un aktīvās 
farmaceitiskās vielas. 

Galvenās terapeitiskās grupas ir sirds un asinsvadu medikamenti, pretvēža zāles un 
centrālo nervu sistēmu ietekmējoši medikamenti, taču uzņēmums paplašina savu 
piedāvājumu arī citos terapeitiskajos virzienos – pretsaaukstēšanās un pretsāpju zāles, kā 
arī gastroenteroloģiskie līdzekļi.

Pieprasītākās gatavo zāļu formas – meldonijs, tegafūrs, zopiklons, risperidons, ipidakrīns, 
oksitocīns, locītavu un muskuļu pretsāpju ziedes un uztura bagātinātājs Apilak-Grindeks. 

„Grindeks” ražo aktīvās farmaceitiskās vielas gan paša uzņēmuma vajadzībām, gan 
pārdošanai citiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem. Uzņēmuma priekšrocība ir ražot 
komplicētus, daudzpakāpju sintēzē radītus produktus. 2016. gadā „Grindeks” ražoja 21 
aktīvo farmaceitisko vielu, no kurām 18 tika ražotas klientu vajadzībām.

„Grindeks” pieprasītākās aktīvās farmaceitiskās vielas 2016. gadā bija oksitocīns, 
zopiklons, droperidols, detomidīns un pimobendāns.



PRODUKTI 
UN 
PAKALPOJUMI

GADA GRĀMATA 2016

„Grindeks” sniedz dažādus pakalpojumus arī 
citiem farmācijas uzņēmumiem. 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.



TIRGI
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2016. gadā „Grindeks” koncerns savu produkciju 
eksportēja uz 71 pasaules valstīm kopumā par 95,7 milj. 
eiro, kas ir par 21,7 milj. eiro vai par 29% vairāk nekā 2015. 
gadā.
„Grindeks” gatavo zāļu pārdošanas apjoms 2016. gadā bija 
97,5 milj. eiro un ir palielinājies, salīdzinot 2015. gadu, par 
23,6 milj. eiro vai 32%. Pārdošanas apjoms Krievijā, 
pārējās NVS valstīs un Gruzijā 2016. gadā sasniedza 58,2 
milj. eiro, kas ir par 16,9 milj. eiro vai 41% vairāk nekā 
2015. gadā. 
Novērtējot iespējamos valūtas riskus, „Grindeks” savu 
darbību Vidusāzijas valstīs ierobežoja, tādējādi, samazinot 
eksporta apjomu uz šīm valstīm. Salīdzinot ar 2015. gadu, 
2016. gadā ievērojamākais pārdošanas apjoma pieaugums 
sasniegts – Krievijā 2,1 reizes, Moldovā par 17%, Ukrainā 
par 12%, Baltkrievijā par 10% un Gruzijā par 10%.
Pateicoties biznesa diversifikācijas stratēģijai un darbības 
attīstībai jaunos tirgos, pārdošanas apjoms Baltijas un 
citās valstīs 2016. gadā sasniedza 39,3 milj. eiro, kas ir par 
6,8 milj. eiro vai 21% vairāk nekā 2015. gadā. Pārdošanas 
apjoms, salīdzinot ar 2015. gadu, Dānijā ir palielinājies 
58,2 reizes, Mongolijā – 7,6 reizes, Beļģijā – 6,9 reizes, 
Tunisijā – 4,3 reizes, Horvātijā – 2,7 reizes, Nigērijā – 2,3 
reizes, Nīderlandē – 2,1 reizi, savukārt Spānijā palielinājies 
par 2 reizēm. Pārdošanas apjoms Latvijā 2016. gadā 
sasniedza 7,3 milj. eiro, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir 
palielinājies par 1,3 milj. eiro vai par 21%. Ievērojams 
pārdošanas apjoma pieaugums 2016. gadā, salīdzinot ar 
2015. gadu, bija arī pārējās Baltijas valstīs – Lietuvā par 
21% un Igaunijā par 11%.
2016. gadā aktīvo farmaceitisko vielu pārdošanas apjoms 
sasniedza 6,3 milj. eiro, kas ir par 0,9 milj. eiro vai 11,9% 
mazāk nekā 2015. gadā. Pašu vajadzībām, proti, gatavo 
zāļu formām 2016. gadā uzņēmums saražoja par 2,2 
reizēm vairāk aktīvo farmaceitisko vielu. Šajā periodā 
lielākais „Grindeks” aktīvo farmaceitisko vielu eksports 
tika veikts uz ES valstīm, ASV, Austrāliju un Japānu.



GRINDEKS PASAULĒ
Uzņēmuma produkcija tiek eksportēta uz 71 valstīm un veido 91% no kopējā apgrozījuma

• Albānija
Argentīna• 
Armēnija• 
ASV• 
Apvienotie • 
Arābu Emirāti • 
Austrālija• 
Azerbaidžāna• 
Baltkrievija• 
Beļģija• 
Brazīlija• 

Bosnija un • 
Hercogovina• 
Bulgārija• 
Čehija• 
Čīle• 
Dānija• 
DĀR• 
Džibuti• 
Ēģipte• 
Filipīnas• 
Francija• 

Gruzija• 
Horvātija• 
Igaunija• 
Indija• 
Indonēzija• 
Irāna• 
Itālija• 
Islande • 
Izraēla• 
Īrija• 

Japāna• 
Jordānija • 
Kanāda• 
Kazahstāna• 
Kirgīzija• 
Koreja• 
Kosova• 
Krievija• 
Lielbritānija• 
Lietuva• 

Madagaskāra • 
Malaizija • 
Meksika• 
Moldova• 
Mongolija• 
Nigēra• 
Nigērija • 
Nīderlande• 
Norvēģija• 
Pakistāna• 

Peru• 
Polija• 
Portugāle• 
Rumānija• 
Singapūra• 
Slovākija• 
Somija• 
Spānija• 
Šveice• 
Tadžikistāna• 

Taivāna • 
Taizeme• 
Tunisija• 
Turcija• 
Turkmenistāna• 
Ukraina• 
Ungārija• 
Uzbekistāna• 
Vācija• 
Vjetnama• 
Zviedrija• 

GADA GRĀMATA 2016



PERSONĀLA 
POLITIKA
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Profesionāli un mērķtiecīgi 
darbinieki ir viena no četrām 
uzņēmuma galvenajām vērtībām 
un stiprajām pusēm, tāpēc 
personāla politikai, komandas 
stiprināšanai un orientācijai uz 
rezultātu „Grindeks” velta aizvien 
lielāku uzmanību.  Koncernā šobrīd 
strādā 1281 darbinieks.



PERSONĀLA 
POLITIKA
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PERSONĀLA POLITIKAS PRINCIPI

Pārdomāts 
darba saturs 
darbiniekiem

 Pastāvīga 
darba 

kvalitātes 
novērtēšana

 Profesionālo 
kompetenču 
attīstība un 

karjeras 
izaugsme

 Darba 
samaksa 

saskaņā ar 
individuālo 

darba 
sniegumu

 Konkurētspējīga 
motivācijas 

sistēma

 Droša un 
komfortabla 
darba vide

 Pozitīva, 
cieņpilna un 

draudzīga 
uzņēmuma 

kultūra

Labāko 
nozares 

profesionāļu 
piesaiste

Īstais 
darbinieks 

īstajā 
vietā

Darba 
uzdevumi 
atbilstoši 

darbinieka 
zināšanām 

un prasmēm

Par labi 
paveiktu 

darbu 
atbilstoša 
apmaksa 

un motivācija

Darba vide, 
kas 

darbiniekam 
sagādā 
prieku

Darba un 
dzīves 

līdzsvara 
nodrošināšana

PERSONĀLA POLITIKAS MĒRĶI



PERSONĀLA 
POLITIKA
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Papildus īstenotajai personāla politikai „Grindeks” saviem 
darbiniekiem nodrošina sociālās garantijas, dažādus 
pabalstus, kā arī 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. 

Viens no uzņēmuma personāla politikas mērķiem ir 
uzņēmuma atpazīstamības un intereses veicināšanu par 
eksaktajām zinātnēm jauniešu vidū, kā arī par karjeras 
iespējām nākotnē. 2016. gadā uzņēmums turpināja jau 
par tradīciju kļuvušās „„Grindeks” Profesiju dienas 
skolēniem”, kurās skolēni iepazīstas ar profesiju, kas 
saistīta ar ķīmiju un farmāciju. Projektam bija īpaši liela 
atsaucība – pieteikumus bija atsūtījuši 177 jaunieši. Pēc 
motivācijas vēstulēm projektam tika izvēlēti 40 skolēni 
no dažādiem Latvijas reģioniem. 

„Grindeks” sekmīgi īsteno sadarbību ar mācību 
iestādēm, mācībspēkiem un studentiem. 2016. gadā 
praksi uzņēmumā izgāja 59 Latvijas un ārvalstu studenti, 
savukārt 423 jaunieši no 23 skolām un augstskolām 
apmeklēja uzņēmuma ražotnes un laboratorijas 
ekskursijās.

Uzņēmuma īstenotā personāla politika ir guvusi atzinību 
ne tikai darbinieku, bet arī citu Latvijas iedzīvotāju vidū. 
2016. gada aptaujā „Top darba devējs” ražošanas sektorā 
„Grindeks” tika atzīts par trešo iekārojamāko darba 
devēju Latvijā.



KOMUNIKĀCIJAS 
POLITIKA

„Grindeks” komunikācijas politika tiek īstenota saskaņā ar biznesa stratēģiju. 
Komunikācijas mērķis ir veicināt pozitīvu uzņēmuma tēlu un reputāciju, kā arī 
informēt uzņēmuma mērķauditorijas, izmantojot integrēto komunikācijas pieeju, 
dažādu komunikācijas kanālu un metožu mijiedarbību un atgriezenisko saiti. 
Vienotas komunikācijas vadlīnijas ir saistošas visās valstīs, kur uzņēmums ir 
pārstāvēts. 
„Grindeks” sniegums ik gadu tiek novērtēts daudzējādos, sabiedrībai nozīmīgos 
pētījumos, un uzņēmums bieži saņem dažādus atzinības apliecinājumus. 2016. 
gadā „Grindeks” Latvijas uzņēmumu reputācijas Topā ieguva 5. vietu.

GADA GRĀMATA 2016



KOMUNIKĀCIJAS 
POLITIKA
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MEDIJU 
ATTIECĪBAS

INVESTORU 
KOMUNIKĀCIJA

MĀRKETINGA 
KOMUNIKĀCIJA

KORPORATĪVĀ 
SOCIĀLĀ 

ATBILDĪBA

SABIEDRISKO 
ATTIECĪBU PROJEKTIVIZĪTES / 

EKSKURSIJAS

KOMUNIKĀCIJA 
AR DARBINIEKIEM

BUKLETI / 
PREZENTĀCIJAS / 

FILMAS

WEB

SOCIĀLIE 
TĪKLI

IZSTĀDES

IZVĒRTĒJUMS UN 
ATGRIEZENISKĀ SAITE



KOMUNIKĀCIJAS 
POLITIKA

„Grindeks” – viens no 
„Gada balva medicīnā” 
ģenerālsponsoriem

7. „Grindeks” 
Profesiju dienas 
skolēniem

Preparātam 
Mildronāts® 
veltīta preses 
konference

„Grindeks” darbinieku bērni 
viesojas uzņēmumā

Farmācijas muzejs un 
AS Grindeks Rīgas svētkos 
rīko pasākumu 
„Paēdis. Vesels. Priecīgs.”

„Grindeks” iesaistās „Zinātnieku nakts” 
projektā un organizē ekskursiju uz 
Kvalitātes kontroles laboratoriju

Latvijas Valsts 
prezidents un 
„Grindeks” 
sveic 48. 
Starptautiskās 
ķīmijas 
olimpiādes 
dalībniekus

NOZĪMĪGĀKIE 
2016. GADA 
KOMUNIKĀCIJAS
PROJEKTI



KOMUNIKĀCIJAS 
POLITIKA

„Grindeks” „Ziedu balle” 
par godu uzņēmuma 
70. jubilejai„Grindeks” apbalvo izcilākos 

Latvijas zinātniekus un 
piešķir D.H.Grindeļa balvu

„Grindeks” kļuvis par 
5th Baltic Heart Failure Meeting 
and Arrhythmias Baltica 
konferences bronzas sponsoru

„Grindeks” apbalvo 
labākos ķīmijas 
skolotājus

Ķīmisko ieroču aizliegšanas 
organizācija viesojas „Grindeks”

„Grindeks” godina 15 un 
25 gadu darba jubilārus, kā arī,
2016. gada labākos darbiniekusNOZĪMĪGĀKIE 

2016. GADA 
KOMUNIKĀCIJAS
PROJEKTI
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