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Megkezdte működését az EUROAPI Hungary Kft. 

 

 

A Sanofi, új stratégiai irányának megfelelően, egy új, kémiai gyártásra specializálódott vállalatba szervezte 

ki hat európai gyártóegységét. A Chinoin Zrt. újpesti telephelye 2021. november 1-jétől az így létrejött 

Euroapi cégcsoport tagjaként, EUROAPI Hungary Kft. néven folytatja tevékenységét. 

 

Az új európai vállalatcsoporthoz az újpesti termelés és kutatás-fejlesztés közel 800 fővel csatlakozik, így a 

hat európai ex-Sanofi-gyár alkotta társaság 3200 munkavállalójával már megalakulásakor a világ második 

legnagyobb gyógyszerhatóanyag-gyártó vállalatává válik, a kismolekulás hatóanyagok területén pedig 

globális piacvezetővé. 

 

Az új vállalat megalakítása stratégiai jelentőségű fejlemény a gyógyszeripar egésze szempontjából: azért 

jött létre, hogy erősítse az európai gyógyszergyártók függetlenségét. Az alapanyagforrások 

diverzifikálásával és gondos tervezéssel elérhető lesz az, hogy az európai gyógyszergyártók Európában 

gyártott, európai minőségű, a környezetvédelemre és a munkavállalókra vonatkozó szigorú európai előírások 

betartásával készült hatóanyagokhoz jussanak hozzá lerövidült szállítási útvonalakon; az európai igényeket 

figyelembe vevő innovációk pedig az ár versenyképességét is biztosítják. Az Euroapi azonban nem csak a 

magasabb környezet- és munkavédelmi sztenderdekben különbözik más régióktól: európai vállalatként 

ismerjük és értékeljük az európai egyetemek, startupok, kutató közösségek nagyszerű tudományos és 

mérnöki képességeit. A tudományos, innovatív ökoszisztéma bevonásával erősítjük a tudományt, növeljük 

folyamataink minőségét és versenyképességét. 

Az Euroapi Hungary Kft., azaz az újpesti gyár nélkülözhetetlen az Euroapi cégcsoport számára. Az új 

cégen belül mind létszám, mind profitabilitás szempontjából a budapesti az egyik legnagyobb telephely, és 

itt van a legnagyobb létszámú és legnagyobb hozzáadott értéket nyújtó kutatásfejlesztési csapat is, ezáltal a 

cégcsoport egyik K+F+I központja is itt kerül kialakításra, mint ahogyan a globális informatikai támogatást 

nyújtó IT-központ is. Az Euroapi hat telephelyén hatalmas szellemi tőke van jelen, a magyar 

leányvállalatban is több szabadalom található, melyek számát intenzív kutatásfejlesztési tevékenységünkkel 

tovább tervezzük növelni.  

Az Euroapi cégcsoport az európai partnerség motorja lesz, ennek érdekében hazai és EU-s egyetemi, 

kutatóközponti és beszállítói (kkv és nagyvállalatok egyaránt) együttműködéseit folyamatosan fejleszti. Ezen 

együttműködések áttételes hatása ugyancsak jelentős: erősödik az európai és ezen belül a magyar gazdaság, 

újabb munkahelyek teremtődnek, nő az oktatás színvonala, nő Magyarország exportteljesítménye. 

 


