
 

Alfasigma: bedrijfspresentatie 
 

 
Al 70 jaar een succesverhaal — Opgericht in 2015 door de samensmelting van Alfa Wassermann en Sigma-Tau — sinds vele jaren 2 sterk gewaardeerde farmaceutische bedrijven in Italië — is Alfasigma vandaag één van de belangrijkste spelers in de Italiaanse farmaceutische industrie. Nationaal behoort Alfasigma tot de top vijf van Italiaanse farma-industrie en is Alfasigma ook stevig vertegenwoordigd op de internationale markt, niet alleen wat qua producten, maar ook qua aantal dochterondernemingen en betrokken bedrijven, evenals een netwerk van verdelers die de beschikbaarheid van de producten over alle vijf de continenten en in bijna 90 landen wereldwijd garanderen. 
 
 
Onze passie, onze talenten — Onze passie en talenten worden vertegenwoordigd door ongeveer 3000 
medewerkers, van wie ongeveer de helft tot het sales-team behoort en ongeveer 60% van het totale 
aantal medewerkers is gevestigd in Italië. Ze zijn verdeeld over vijf locaties: Bologna is de thuisbasis van 
het managementcentrum en in Milaan is het hoofdkantoor van de internationale divisie, terwijl Pomezia 
(Rome), Alanno (Pescara) en Sermoneta (Latina) de productiefaciliteiten huisvesten. Bologna en 
Pomezia bieden ook onderdak aan de R&D-laboratoria. 
Naast de Italiaanse fabrieken heeft Alfasigma nog twee andere productievestigingen: één in Tortosa, 
Spanje en de andere in Shreveport, Louisiana, VS. De bedrijfsomzet voor 2020 was bijna 1 miljard euro, 
gelijk verdeeld over Italië en de rest van de wereld. Naast de 17 directe dochterondernemingen van 
Alfasigma, wordt de aanwezigheid in de rest van de wereld gewaarborgd door voortreffelijke lokale en 
internationale distributeurs. 
 
Uitmuntendheid in onderzoek, een kernactiviteit -  Alfasigma is een Italiaans farma-bedrijf waar een groot deel van de opbrengst opnieuw geïnvesteerd wordt in onderzoek en ontwikkeling en dan vooral vasculair en gastro-intestinaal onderzoek. Op 14 september 2021 werd het LABIO  4.0 Marino Golinelli  Technological Development Centre in Pomezia  ingehuldigd, waarmee Alfasigma zal bijdragen tot het bereiken van nieuwe doelen en innovaties in de farma-industrie.  De  site omvat een Research & Development centrum dat zich focust op  farmaceutische technologie en analytische chemie, een investering van meer dan 17  miljoen euro. Op dezelfde locatie wordt ook een pilot plant gebouwd voor de productie van experimentele geneesmiddelen, die zal samenwerken  met alle technische en wetenschappelijke afdelingen van Alfasigma. Het andere R&D-centrum bevindt zich in het historische hoofdkantoor van Bologna. 
 
Therapeutische domeinen en producten - In Italië richt Alfasigma zich op voorschriftplichtige geneemiddelen, OTC-geneesmiddelen,  nutraceuticals en voedingssupplementen; bovendien is Alfasigma ook aanwezig in veel therapeutische domeinen binnen de eerstelijnszorg. De meest bekende OTC-geneesmiddelen zijn Biochetase, Neo-Borocillin, Dicloreum, Proctosoll en andere  zoals Yovis, Carnidyn en Tau-Marin. De twee belangrijkste therapeutische domeinen situeren zich binnen de gastro-enterologie en het vaatstelsel. Twee van de vijf gepatenteerde moleculen van Alfasigma hebben hun toepassing binnen deze specialismen; rifaximine en sulodexide. 



 

 

Tot op heden is gastro-enterologie de belangrijkste afdeling, vooral dankzij Rifaximin-α, een antibioticum voor de behandeling van gastro-intestinale pathologieën, een intellectueel eigendom dat volledig het resultaat is van Alfasigma-onderzoek.   Voor het vaatstelsel heeft Alfasigma twee geneesmiddelen: Sulodexide, een heparinoïde gekend onder de merknaam “Vessel”.  Dit geneesmiddel verkreeg als één van de eerste producten binnen de firma een  patent en is in meer dan 40 landen op de markt. Parnaparine, een heparine gekend onder de merknaam  “Fluxum” wordt gebruikt om diepe veneuze trombose te voorkomen. Ook dit product is het resultaat van intern onderzoek.  Andere domeinen waarin Alfasigma actief is: dermatologie, orthopedie en reumatologie, het cardio-metabole gebied, COPD, gynaecologie en diabetologie. In de VS werd een focus op nutraceuticals toegevoegd na de overname van Pamlab van Nestlé Health Science. Alfasigma kondigde onlangs de overname aan van verscheidene geneesmiddelen alsook de verdere ontwikkeling van geneesmiddelen vooral binnen de gastro-enterologie. 
De patiënt staat centraal, zowel in Italië als in de rest van de wereld – Voor Alfasigma staat de patiënt centraal. Alfasigma legt zich toe op het produceren en op het op de markt brengen van innovatieve producten. Zo zal Alfasigma naar oplossingen zoeken voor ziektes die nog niet zijn overwonnen.  Eén van deze ziekten is malaria. Deze eist nog steeds miljoenen mensenlevens  in derdewereldlanden. Alfsigma brengt zijn moleculen op de markt brengen overal ter wereld.  Eén van de meest gebruikte geneesmiddelen die in Italië werd ontwikkeld, is Eurartesim, een behandeling voor malaria. Eurartesim combineert dihydroartemisinine en piperaquine en werd ontwikkeld door Tu Youyou, een Chinese wetenschapper die in 2015 de Nobelprijs voor geneeskunde won. Eurastesim wordt gedistribueerd in derdewereldlanden tegen een betaalbare prijs via de Bill & Melinda Gates Foundation.   

 
Een protagonist, zelfs op de internationale markt - De wereldwijde omzet van Alfasigma is ongeveer een miljard euro en de helft hiervan resulteert uit export. De groei neemt nog steeds toe. Zowel in 2020 als in 2021 kon Alfasigma, ondanks de ernstige pandemie veroorzaakt door COVID-19, de levering van kritieke producten handhaven en dit in het voordeel van de gezondheid van de patiënten. Naast haar traditionele activiteiten, speelt Alfasigma ook een toonaangevende rol binnen de contractproductie.  Contractproductie is de productie van producten voor andere farmaceutische bedrijven.  Ook hier wordt goed gepresteerd wat betreft kwaliteit en dienstverlening: sinds 2017 heeft de contractproductie een CAGR (Compound Annual Growth Rate) van 10,2%. 
 
 
De waarde van duurzaamheid - Alfasigma heeft al jaren aandacht voor de plaatselijke gewoonten en gebruiken van de regio’s  waar men actief is en ondersteunt sociale, culturele en filantropische projecten en initiatieven. 



Waar Alfasigma aanwezig is, kunnen verschillende non-profitorganisaties rekenen op financiële ondersteuning. Onder hen zijn bijvoorbeeld de Fondazione Teatro Comunale di Bologna, Fondazione Golinelli en de ANT (de Italiaanse nationale tumorvereniging). Tegenwoordig is de Fondazione Golinelli, opgericht in Bologna in 1988, een uniek voorbeeld in Italië van een filantropische organisatie, geïnspireerd op het Amerikaanse model;  Het is de bedoeling om via onderwijs, opleiding en cultuur bij te dragen aan de intellectuele en ethische groei van jongeren en van de algemene samenleving. Voor Alfasigma is het een passie om aandacht voor  cultuur, kunst en wetenschap te stimuleren omdat Alfsigma gelooft dat iemands welzijn niet alleen afhangt van lichamelijke gezondheid, maar tevens beïnvloed wordt door aspecten die het leven een extra dimensie geven. 
Inzet voor patiënten, apothekers en artsen - Alfasigma is betrokken bij campagnes om het bewustzijn 
op verschillende therapeutische gebieden te vergroten, met name levercirrose, hart- en vaatziekten, 
diabetes, chronische obstructieve longziekte, malaria, reumatoïde artritis en psoriasis. 
Naast het vergroten van het publieke bewustzijn, in nauwe samenwerking met wetenschappelijke 
verenigingen en patiëntenverenigingen, ondersteunt Alfasigma tal van cursussen voor permanente 
medische educatie (CME) voor apothekers en artsen in Italië en wereldwijd. 

Inzet voor patiënten, apothekers en artsen — Alfasigma voert campagnes om het bewustzijn te 
vergroten voor verschillende therapeutische gebieden, met name levercirrose, hart- en vaatziekten, 
diabetes, chronische obstructieve longziekte, malaria, reumatoïde artritis en psoriasis. Dit gebeurt in 
nauw overleg met wetenschappelijke verenigingen en patiëntenverenigingen. Alfasigma ondersteunt 
ook cursussen voor permanente medische opleiding (“Continuous Medical Education”) voor apothekers 
en artsen. 

Het welzijn van onze medewerkers - Alfasigma is sterk gemotiveerd om een gezonde en uitdagende werkomgeving te creëren en tegelijkertijd de best practices uit de farmaceutische industrie toe te passen. Het is een omgeving waar haar medewerkers zich comfortabel en gemotiveerd voelen om het beste van zichzelf te geven. 
De initiatieven die genomen worden, zijn bijvoorbeeld culturele evenementen waarbij medewerkers 
gratis toegang krijgen tot tentoonstellingen en concerten, maar ook bv welzijnspakketten. Sinds 2019 is 
er de mogelijkheid om te téléwerken zodat de werk-privé balans beter in evenwicht kan worden 
gehouden. Alfasigma neemt initiatieven omtrent milieubewustzijn en duurzaamheid in de regio’s waar 
er kantoren en fabrieken zijn gevestigd.  
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