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Fuzja Biomet
i Zimmer

Głośnym echem odbiła się
w świecie implantologii fuzja
2 irm, znanych głównie z rynku
ortopedycznego: irm Biomet oraz
Zimmer. Powodem tego był fakt,
iż obie marki w swych grupach
produktowych posiadają również
bardzo rozpoznawalne oddziały,
zajmujące się produkcją i dystrybucją implantów zębowych. Po
okresie przemian strukturalnych,
które głównie objęły sektory niezwiązane ze stomatologią, nowo-

Henry Schein partnerem
irmy Marrodent
na rynku polskim

powstała irma Zimmer Biomet
informuje o podtrzymaniu stałych zasad swojej obecności na
rynku polskim w dziedzinie produktów implantologicznych. Tak
jak wcześniej, za dystrybucję produktów Zimmer Dental na rynku
polskim odpowiadać będzie irma
Kol-Dental, a wyłączna dystrybucja irmy Biomet 3i pozostaje
w irmie Dental Depot Wasio.
„Fuzja irm o tak dużym zasięgu
i tej wielkości, gdzie wartość ope-

racji to kilkanaście miliardów dolarów jest absolutnym precedensem w branży stomatologicznej.
Nie da się ukryć, że wprowadziło
to w szeregi Dental Depot Wasio
spore zamieszanie. Na szczęście,
wszelkie wahnięcia strukturalne
oraz produktowe są już za nami
i spokojnie możemy kontynuować
naszą niemal 20-letnią współpracę z irmą Biomet 3i” – mówi Maciej Wasio, dyrektor Dental Depot
Wasio.
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Henry Schein Inc. – światowy lider na rynku stomatologicznym, weterynaryjnym i
medycznym został partnerem
firmy Marrodent na polskim
rynku stomatologicznym. Porozumienie zakłada uzyskanie
80% udziałów w firmie Marrodent. Reszta udziałów (20%)
pozostaje w rękach dotychczasowych właścicieli: Romana Stekla i Marka Stekla. Na
stanowisku Prezesa Zarządu
zostaje dotychczasowy CEO
Artur Podolski. W zarządzie
firmy Marrodent pozostanie
również Paweł Orczyk.

Marrodent to jeden z największych w Polsce dystrybutorów światowych marek stomatologicznych, protetycznych
i ortodontycznych – wielu na
zasadach wyłączności. Firma
obecnie zatrudnia 170 osób,
roczny przychód ze sprzedaży
za 2015 r. wyniósł 123 mln PLN.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z partnerstwa z firmą
Henry Schein, niewątpliwym

liderem w naszej branży, firmą będącą cenionym źródłem
innowacyjnych rozwiązań w
całym spectrum produktów,
usług i technologii, które oferujemy” – tak partnerstwo z
HS komentuje Roman Stekla.
„Popyt na usługi stomatologiczne w Polsce gwałtownie
rośnie – partnerstwo z Henry
Schein pozwoli nam połączyć
siły ze światowym gigantem i
wspólnie dbać o to, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie z ogromną korzyścią dla
lekarzy i techników” – dodaje
Marek Stekla.
Partnerstwo z firmą Henry Schein pozwoli na istotny
wzrost jakości obsługi klientów we wszystkich obszarach
działalności firmy Marrodent,
wzbogacona zostanie oferta
produktowa i serwisowa. Obie
strony porozumienia wierzą,
że dominująca pozycja firmy
Henry Schein na świecie i jej
doświadczenie w sektorze stomatologii i protetyki pozwoli
uzyskać firmie Marrodent najwyższy poziom świadczonych
usług.

MIS sprzedaje
udziały

Prague Exhibition Grounds Holesovice
www.pragodent.eu
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27 czerwca 2016 r. irma MIS
Implants Technologies ogłosiła zawarcie umowy sprzedaży
udziałów z irmą Dentsply Sirona.
W rezultacie negocjacji pomiędzy
irmami, MIS Implants Technologies sprzedała 100% udziałów.
Kwota transakcji to 375 mln dolarów. Kontrakt przewiduje zachowanie marki i organizacji MIS
na wszystkich światowych rynkach. Osoby zarządzające irmą
i wytyczające jej strategię pozostają niezmienione.
„Zmiany
właścicielskie
w branży implantologicznej są
nieuniknione i świadczą o dynamicznym rozwoju rynku i jego
konsolidacji. Ta transakcja jest
dowodem na to, że MIS jest prężnie rozwijającą się irmą z innowacyjnymi produktami na rynku

premium (np. V-Concept), na tyle
atrakcyjną, aby zainwestować
w jej zakup. Jednocześnie wierzę,
że sprzedaż udziałów pozwoli
na jeszcze lepsze inansowanie
nowatorskich koncepcji implantologicznych MIS i możliwe będzie osiągnięcie synergii działań
pomiędzy MIS i Dentsply Sirona,
która przyniesie liczne korzyści
dla obu stron. Zgodnie z przyjętą
strategią i dzięki ciągłości umów
dystrybucyjnych, marka MIS
pozostanie obecna na polskim
rynku, a irma Medif Sp. z o.o.
(właściciel marki MIS Poland) nadal pozostaje dystrybutorem produktów MIS” – komentuje Jacek
Nitecki, CEO MIS Poland.
Umowa wejdzie w życie
w najbliższych miesiącach.

