1966 – Registracija
prvega proizvoda za
področje zdravljenja
v veterini.
Z novimi vlaganji
se je začela hitra
rast, naraščalo je
število zaposlenih,
dvigovala se je stopnja
izobrazbene strukture.
Utrdili smo položaj na
jugoslovanskem trgu
in prodrli v takratno
Sovjetsko zvezo.

S podjetjem Bayer
AG smo sklenili
pogodbo o skupnem
vlaganju in ustanovitvi
novega podjetja z
imenom Bayer Pharma
Jugoslavija. To je bila
ena od prvih pogodb
o skupnem vlaganju v
Jugoslaviji in je požela
veliko zanimanje
politične javnosti.

Začetek gradnje
Poslovnoinformacijskega
centra (PIC)
na Verovškovi
57, kamor so
se leta 1991
vselile skoraj vse
Lekove skupne
službe.

V Ljubljani smo
odprli novi
Razvojni center.

Končana gradnja nove
tabletarne v Ljubljani.

Na Prevaljah
smo odprli
nov obrat za
proizvodnjo
penicilinskih
izdelkov.

Pridobili smo certifikat
za ravnanje z okoljem
po standardu ISO
14001.

Začela je
obratovati
Čistilna naprava
Lendava, skupni
projekt družbe
Lek in Občine
Lendava.

Po sprejetju Zakona o
lastninskem preoblikovanju
podjetij se je Lek preoblikoval in
postal delniška družba.

Pomemben poslovni korak je
bila pridobitev dovoljenja za
vstop na trg ZDA z zdravilom, ki
je kombinacija amoksicilina in
kalijevega klavulanata. Položaj na
največjem svetovnem trgu smo še
utrdili z dovoljenjem za promet z
zdravilom z zdravilno učinkovino
omeprazol, drugim najbolje
prodajanim zdravilom na svetu.

V Lendavi smo
končali gradnjo
vzporednih
fermentacijskih
zmogljivosti s
postavitvijo novega
skladišča.

V Romuniji smo položili temeljni kamen
novega obrata za proizvodnjo antibiotikov,
na Poljskem pa temeljni kamen takrat ene
največjih Lekovih investicij – Centra za
farmacevtsko proizvodnjo in logistiko v
Strykowu.

Obeležili smo jubilejne
15. dneve sodelovanja z
lokalno skupnostjo. V teh
letih smo lokalni skupnosti
namenili več kot 41.200
delovnih ur, pomagali več
kot 60 organizacijam in
12.000 posameznikom.

EUROPE

12. 5. 1945–31. 12. 1949

Stane Žagar
1. 1. 1950–11. 6. 1950

dr. Bojan Držaj,
univ. dipl. ing. kem.

Bojan Zaletel,
univ. dipl. ing. kem.

12. 6. 1950–16. 10. 1953

17. 10. 1953–27. 7. 1958

Vencelj Perko
28. 7. 1958–15. 1. 1962

2021

2020

GLOBAL

2019

2018

2017

V Lendavi smo odprli nov,
najsodobnejši pakirni
center, ki je eden od dveh
strateških Sandozovih
pakirnih centrov.

Praznovali smo 35 let
uspešnega delovanja
lokacije na Prevaljah,
kjer poteka proizvodnja
širokospektralnega
antibiotika.

Uradno smo
odprli Pakirni
center Lendava,
ki je namenjen
oskrbovanju
evropskih trgov s
končnimi izdelki iz
Sandozovih tovarn
po vsem svetu.

V Mengšu smo
odprli POMP – nov
obrat za proizvodnjo
tehnološko zahtevnih
biofarmacevtskih
učinkovin.

Praznovali smo 30-letnico
lokacije v Lendavi, kjer
delujeta proizvodnja
antiinfektivov in Pakirni center
Lendava.

Objavili smo
digitalizirano Lavičkovo
zbirko, najobsežnejši
farmacevtskomedicinski muzej v
Sloveniji.

Odprli smo prvi
objekt v Sloveniji
za proizvodnjo
učinkovin za inovativna
zdravila. S tem smo
v Slovenijo kot prvi
pripeljali originatorsko
farmacevtsko
industrijo.

Na Slovenskem forumu o
odgovornem poslovnem ravnanju in
človekovih pravicah v gospodarstvu
je bila naša družba med desetimi
podpisniki Zaveze k spoštovanju
človekovih pravic pri poslovanju.

10. obletnica
uspešnega
delovanja Trdnih
izdelkov Lendava.

Generalni direktorji in predsedniki uprav

prof. dr. Henrik Riko Repič,
univ. dipl. ing. kem.

Kot prvo in edino farmacevtsko
podjetje v Sloveniji smo pridobili
ugleden mednarodni certifikat
»Top Employer 2020« za
najboljšega zaposlovalca tako
na slovenski kot tudi evropski in
globalni ravni.

S podpisom Listine
raznolikosti Slovenija
smo se pridružili več
kot 7600 organizacijam
v Evropi, ki razumejo
pozitivne učinke
upravljanja raznolikosti.

2016

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007
Prodali smo
100-odstotni
lastniški delež
v družbi Lek
Kozmetika, d. o. o.,
in se tako
osredotočili na
razvoj, proizvodnjo
in trženje
farmacevtskih
izdelkov in
učinkovin.

2013

Zaposlitveni portal
MojeDelo.com nas je
razglasil za najuglednješega
delodajalca v Sloveniji.
Z nenehnim vlaganjem v
razvoj zaposlenih utrjujemo
kulturo znanja, inovativnosti
in sodelovanja.

Na področju
varnosti in zdravja
pri delu smo
v septembru
pridobili certifikat
odličnosti OHSAS
18001:1999.

V Ljubljani smo
uradno odprli nov
center kakovosti
z laboratoriji
za testiranje in
sproščanje Lekovih
in Sandozovih
izdelkov ter
s sodobnim
mikrobiološkim
laboratorijem.

V Bioloških učinkovinah
Mengeš, ki je danes
ključni del Sandozove
in Novartisove
biofarmacevtike,
smo slavnostno odprli nove
laboratorije za razvoj končnih
biofarmacevtskih izdelkov,
kontrolo kakovosti in tehnični
razvoj biofarmacevtike.

2015

Organizirali smo prvi Regijski
BioCamp za najperspektivnejše
študente naravoslovnih ved iz regije.

2006

2005

V Mengšu smo
odprli PORT – nov
obrat za proizvodnjo
biofarmacevtikov, prvi
te vrste v Srednji in
Vzhodni Evropi. Z njim
smo okrepili lastne
raziskave in razvoj ter
prispevali k doseganju
vodilne vloge Sandoza
med biofarmacevtiki.

2004

Postali smo del družbe
Sandoz, generične
divizije Novartisa.

2003

Zaključili smo nakup
romunske farmacevtske
družbe Pharma Tech in
se uvrstili med vodilne
antibiotične farmacevtske
družbe v regiji.

2002

2001

Ustanovili smo razvojni
in polindustrijski
laboratorij za klasično
biotehnologijo in
rekombinantne
izdelke – tako se je
začela naša pot v
biofarmacevtiki.

1998

1995

1994

1976: Odkupili smo
Lavičkovo zbirko,
najobsežnejši
farmacevtsko-medicinski
muzej v Sloveniji. Od leta
1986 je na ogled v Lekovi
poslovni stavbi v Ljubljani
in danes ima status
kulturnega spomenika
državnega pomena.

1992

1978 – Uradna
ustanovitev
TOZD Dren na
Prevaljah, ki se je
ukvarjal z dentalno
proizvodnjo.

Lekovo poslovanje je
zaznamoval začetek
razvoja in proizvodnje
kalijevega klavulanata
v Lendavi, pomembne
sestavine našega
vodilnega izdelka –
širokospektralnega
antibiotika.

1988

Zgradili smo
Hotel Lek.

Poleg usmerjanja v
proizvodnjo smo vse več
pozornosti namenjali tudi
razvoju znanja, potrebnega
za uvajanje novih zdravil.
Eden prvih dosežkov je bil
uroantiseptik 5-NOK.

Leto 2002 je bilo za Lek
prelomno. V novembru se je
uspešno zaključil prijateljski
prevzem, s katerim je Lek postal
del poslovne skupine Novartis.

Kot prva
srednjeevropska
farmacevtska
družba smo
z zdravilom
z učinkovino
cimetidin vstopili
na ameriški trg.

Odprli smo nove
laboratorije za celično
in molekularno biologijo
v Razvojnem centru
biofarmacevtike v Mengšu.

V Mengšu smo odprli novi
Razvojni center biofarmacevtike,
ki je eden od šestih centrov
biofarmacevtike v Novartisu.

ZDA

Osemdeseta leta

1970

1962

1957
Razvojni koncept
podjetja je slonel
na čim večji
lastni proizvodnji
surovin za zdravila
in poudarku na
izvozu, kar je
aktualno še danes.

Sedemdeseta leta

Lek je bil
vpisan v register
jugoslovanskih
uvozno-izvoznih
podjetij.

Šestdeseta leta

Od jeseni 1944 do
osvoboditve je v Črnomlju
deloval kemijskofarmacevtski laboratorij
sanitetnega oddelka
Glavnega štaba Slovenije
– predhodnik
farmacevtske
tovarne Lek.

Sklenili smo licenčno pogodbo s
farmacevtsko družbo Merck & Co., Inc.,
in tako pomembno povečali število
kakovostnih izdelkov za intenziven prodor
na tuje, predvsem vzhodnoevropske trge.
Ta korak je zelo vplival na razvoj Leka v
prihodnjih desetletjih.

13. novembra 1957
je začel izhajati
Kolektiv, ki je še
danes eno glavnih
komunikacijskih
orodij družbe.

1953

1947

1946

Leta 1935 je v
Mengšu začel delovati
proizvodni obrat
za manjše količine
farmacevtskega etra,
ekstrakte zdravilnih
rastlin, tinkture,
galenske izdelke
in tablete. Na teh
temeljih je kasneje
rasla Lekova lokacija
v Mengšu.

1951

31. oktobra 1946 je bila
uradno ustanovljena
tovarna zdravil Lek, z
obrati v Ljubljani,
Mengšu in
Hrastniku.
Obogatitev
izbora izdelkov
in povečanje
količine doma
izdelanih zdravil je bila
prva naloga, ki smo
si jo zadali kot mlado
podjetje.

Iz prostorov na
Žibertovi ulici smo
preselili proizvodnjo
in kasneje tudi
upravo na Celovško
cesto v Ljubljani.

Položili smo
temeljni
kamen za novo
farmacevtsko in
kozmetično tovarno v
industrijski coni v Šiški
ob Verovškovi cesti,
kjer je glavni del naših
dejavnosti še danes.

1971

75 let razvoja Leka

Boris Žužek,
univ. dipl. ing. kem.

Borut Šnuderl,
univ. dipl. iur.

dr. Lev Premru,
univ. dipl. kem.

Metod Dragonja,
univ. dipl. oec.

mag. Vojmir Urlep,
univ. dipl. ing. farm.

dr. Andro Ocvirk,
univ. dipl. ing. kem.

Metod Dragonja,
univ. dipl. oec.

Janja Bratoš,
univ. dipl. ing. kem.

mag. Vojmir Urlep,
univ. dipl. ing. farm.

Zvonko Bogdanovski,
univ. dipl. ing. farm.

mag. Robert Ljoljo,
MBA

16. 1. 1962–30. 9. 1973

1. 10. 1973–9. 3. 1980

10. 3. 1980–31. 12. 1987

1. 1. 1988–5. 2. 1996

6. 2. 1996–5. 10. 1997

6. 10. 1997–20. 4. 1999

21. 4. 1999–31. 3. 2005

1. 4. 2005–31. 7. 2007

1. 8. 2007–1. 8. 2017

2. 8. 2017–30. 4. 2019

1. 9. 2019– ...

Otvoritev prvega
popolnoma
avtomatiziranega
analitskega
laboratorija v
Razvojnem centru
Slovenija, ki je
največji tovrstni
laboratorij v
Novartisu.

Mestna občina
Ljubljana nam je
podelila certifikat
LGBT prijazno
podjetje, kar je
potrdilo za naša
prizadevanja na
področju raznolikosti
in vključenosti.

