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Intera Partners vauhdittamaan Galena Pharman kansainvälistymistä ja kasvua
Lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja ravintolisien tuotekehitykseen ja sopimusvalmistukseen sekä niiden
tukipalveluihin erikoistunut Galena Pharma Oy on kasvanut ja investoinut vahvasti viime vuosina. Nyt kasvu
saa lisätukea, kun Galena Pharman omistajakumppaniksi tulee suomalainen pääomasijoittaja Intera Partners.
Interan mukaantulolla halutaan vahvistaa erityisesti Galena Pharman kansainvälistymistavoitteita.
“Haluamme jatkaa tulevina vuosina kasvuamme erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Kehittämiämme ja
valmistamiamme tuotteita viedään jo tällä hetkellä useisiin maihin, ja nyt Intera Partnersin kontaktien ja
osaamisen tuella pystymme entistä paremmin tukemaan kansainvälistymistavoitteitamme”, sanoo Galena
Pharman toimitusjohtaja Atte Kukkonen.
Galena Pharman osaamiselle on tulevaisuudessa kasvavaa kysyntää erityisesti lääkinnällisten laitteiden
markkinassa. Vaatimustaso tulee kasvamaan ja lainsäädäntö kiristymään tulevina vuosina, mikä tarjoaa
kansainvälisiä mahdollisuuksia Galena Pharman tuotekehitykselle sekä sen uusille innovaatioille ja
palveluille.
”Galena Pharma on lupaava ja menestynyt yritys, jonka kasvutavoitteita haluamme olla tukemassa. Vahvan
asiantuntemuksen ja määrätietoisen kehityksen avulla yhtiö on jo noussut Suomessa alan johtavaksi
toimijaksi. Interan mukaantulon myötä Galena Pharman nykyiset yrittäjät saavat entisestään tukea
kansainvälistymiseen ja kasvuun”, sanoo Interan partneri Arjo Laukia.
Galena Pharman toiminta jatkuu uuden omistajakumppanuuden myötä normaalisti, eikä muutos vaikuta
yrityksen operatiiviseen johtoon tai henkilöstön asemaan.
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GALENA PHARMA OY
Galena Pharma Oy on suomalainen yritys, joka on erikoistunut lääkkeiden ja terveystuotteiden
sopimusvalmistukseen ja pakkauspalveluihin. Oy Galena Ltd perustettiin vuonna 1996, ja yritys siirtyi
Yliopiston Apteekilta yksityiseen omistukseen vuonna 2011. Nykyisin Galena Pharma Oy työllistää noin 40
alan ammattilaista. www.galena.fi
INTERA PARTNERS
Intera Partners on suomalainen yritysten kasvuun keskittyvä, vastuullinen pääomasijoittaja. Intera Partners
on perustettu vuonna 2007 ja sen omistaa yhtiön avainhenkilöstö. Intera Partners omistaa kohdeyhtiöitä
Suomessa ja Ruotsissa. Intera Partnersin hallinnoimien rahastojen sijoittajina on johtavia pohjoismaisia ja
eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia. www.interapartners.fi.
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