


Les Laboratoires Pierre Fabre, 
second groupe pharmaceutique  
indépendant francais, ont réalisé un 
chiffre d′affaires de près de 2 
milliards d′euros en 2012, don’t 54% 
à l′international.
Leurs activités couvrent l′ensemble des 
segments de la santé : des  
medicaments éthiques aux soins 
dermo-cosmétiques en passant par la 
medication officinale. 

Ils détiennent des filiales dans plus de 
40 pays, distribuent leurs produits dans 
plus de 130 pays et emploient 10000 
collaborateurs dans le monde.

Leaders sur le marché officinal français

Nᵒ 1 de la dermo-cosmétique 

Nᵒ 1 des soins et de l′hygiène bucco-dentaires

Nᵒ 1 des soins capillaires 

Nᵒ 5 du marché de la medication officinale (OTC) 

Avène est par ailleurs leader des soins dermo-
cosmétiques en Europe, au Japon et en Chine.

Monsieur Pierre Fabre 
Président Fondateur 



Médicament

Les Laboratoires Pierre Fabre se concentrent 
sur quatre domaines d′ expertise : oncologie, 
dermatologie, santé feminine et 
neuropsychitrie. 

La part du chiffre d′affaires réalisée à 
l′international dans le médicament éthique 
s′élève d′ores et déjà à plus de 50% en 
dermatologie et plus de 85% en oncologie. 

Santé

Les Laboratoires Pierre Fabre mettent à la 
disposition des pharmaciens, des 
proffecionnels de santé et des patients 
une large gamme de médicaments et de 
produits de conseil dans trois domaines 
principaux : la santé familiale (Drill, Pédi-
Relax, sevrage tabagique...), la santé 
bucco-dentaire (Elgydium, Inava...) et la 
santé naturelle (Naturactive).

Dermo-cosmétique

Précurseurs de la Dermo-cosmétique, 
les Laboratoires Pierre Fabre 
développent des solutions-innovantes 
en matière d′hygiène, de soin et de 
beauté de la peau, du cuir chevelu et 
des cheveux.
Riche d′un portefeuille de 7 marques, 
Pierre Fabre est le premier laboratoire 
dermo-cosmétique sur le marché 
français et le deuxième au monde.



Centre de Recherche & Développement 
Pierre Fabre – Toulouse: 
CEuvre de l′Architecte Roger Taillibert 

R & D

Chaque année, le Groupe consacre près 
de 20% du chiffre d′affaires realisé dans le 
medicament à la R & D, autour de trois 
axes de recherche prioritaires : oncologie, 
der, atologie et neuropsychiatrie.
Pierre Fabre emploie 1400 collaborateurs 
en R & D répartis dans cinq centres 
d′excellence : Toulouse (molecules 
cytotoxiques et nouvelles thérapies 
ciblées, recherche sur la peau, dermo-
cosmétique), Saint-Julien-en-Genevois 
(biothérapies et anticorps monoclonaux 
en oncologie) et Castres (traitement des 
pathologies neuropsychiatriques).

Botanical Expertice 

Convaincu des bienfaits des plantes pour la santé 
et la beauté, Pierre Fabre fait des substances 
végétales un axe majeur de sa recherche depuis 
plus de 50 ans.

Pour contribuer à la preservation des ressources 
végétales, tout en répondant à des objectifs 
d′innovation et de qualité, le Groupe a formalisé 
une démarche labellisée (label européen EFQM) 
pour le développement responsible d′actifs 
végétaux innovants, sûrs et efficacies: Botanical 
Expertise Pierre Fabre.



Humanisme, indépendance et pérennité 

Les Laboratoires Pierre Fabre se sont dotés 
d′une structure actionnariale originale afin 
de garantir leur continuité et et leur 
indépendance dans le respect des valeurs 
humanistes de leur fondateur.

L′entreprice est détenue à 65% par la 
Fondation Pierre Fabre, reconnue d′utilité 
publique depuis 1999. 
Par ailleurs grâce au programme 
d′actionnariat salarié mis en place depuis 
2005 les collaborateurs sont collectivement 
actionnaires à hauteur de 7%. 

Cette structure capitalistique, unique en 
France; est gage de la pérennité de 
l′entreprice.

La Fondation Pierre Fabre a pour 
object l′amélioration de la qualité 
des medicaments et des soins 
dispencés dans les pays les moins 
avancés. Son activité est 
indépendante des actions du 
Groupe.

Santé et bien-être, éthique pharmaceutique, 
respect de la biodiversité, ancrage territorial, 
actionnariat salarial ou encore appartenance à une 
foundation d′utilité publique : autant de réalités 
pour notre entreprice qui sont aussi des enjeux de 
développement durable. 

Cette demarche citoyenne de responsabilité sociale 
et environnementale; anticipée par M. Pierre Fabre 
dés la création des Laboratoires, a été évaluée AFAQ 
26.000 par AFNOR Certification au niveau confirmé.  



Nous prenons soin de l′Homme dans 
sa globalité et sa diversité.

Pour cela, nous imaginons et 
développons des solutions novatrices 
contribuant à son mieux-être, de la 
santé à la beauté. Nous le faisons 
avec les professionnels de santé, nos 
partenaires de confiance partout 
dans le monde ; en puisant dans la 
nature et les plantes une perpétuelle 
source d′inspiration ; en plaçant 
l′éthique pharmaceutique au cœur 
de notre action.

www.pierre-fabre.com

A propos des Laboratoires Pierre Fabre 



Τα Εργαστήρια Pierre Fabre, δεύτερος 
ανεξάρτητος γαλλικός φαρμακευτικός 
όμιλος πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 
ύψους περίπου 2 δις ευρώ το 2012, εκ του 
οποίου το 54 % στο εξωτερικό.

Οι δραστηριότητές τους καλύπτουν όλους 
τους τομείς της υγείας: από φάρμακα 
πρόληψης ή θεραπείας παθήσεων, μέχρι 
δερμoκαλλυντικά  προϊόντα καθώς και 
προϊόντα αυτοθεραπείας.

Με θυγατρικές σε περισσότερες από 40 
χώρες, τα εργαστήρια Pierre Fabre διανέμουν 
τα προϊόντα τους σε περισσότερες από 130 
χώρες και απασχολούν 10.000 ανθρώπους σε 
όλο τον κόσμο .

Πρώτοι στο χώρο του φαρμακείου
στη Γαλλία 

Nᵒ 1 στα δερμοκαλλυντικά 

Nᵒ 1 στην στοματική υγιεινή

Nᵒ 1 στα προϊόντα μαλλιών

Nᵒ 5 στα ΜΗΣΥΦΑ  

Η Avène είναι εξάλλου πρώτη στα δερμοκαλλυντικά 
προϊόντα στην Ευρώπη, 
την Ιαπωνία και την Κίνα.

Monsieur Pierre Fabre 
Président Fondateur 



Φάρμακο

Τα εργαστήρια Pierre Fabre εστιάζουν σε 
τέσσερις τομείς τεχνογνωσίας: ογκολογία , 
δερματολογία , υγιεινή της γυναίκας και 
νευροψυχιατρική 

Το μερίδιο του κύκλου εργασιών που 
πραγματοποιήθηκε εκτός Γαλλίας στο 
φάρμακο ανέρχεται ήδη σε περισσότερο από 
το 50 % στη δερματολογία και πάνω από 85 % 
στην ογκολογία.

Υγεία

Τα Εργαστήρια Pierre Fabre θέτουν στη 
διάθεση των φαρμακοποιών, των 
επαγγελματιών υγείας και των ασθενών 
ένα ευρύ φάσμα φαρμάκων και 
συμβουλευτικών προϊόντων σε τρεις 
βασικούς τομείς: την υγεία της 
οικογένειας (Drill, Pédi-Relax, διακοπή του 
καπνίσματος ...) τη Στοματική Υγεινή 
(Elgydium, Inava...) και τη φυσικά 
προϊόντα
(Naturactive).

Δερμοκαλλυντικά

Πρωτοπόροι στον τομέα των  
Δερμοκαλλυντικών, τα εργαστήρια Pierre 
Fabre αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις  στον 
τομέα της υγιεινής, στην περιποίηση και την 
ομορφιά του δέρματος, του τριχωτού της 
κεφαλής και των μαλλιών .
Με ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο 7 μαρκών, 
τα εργαστήρια Pierre Fabre είναι τα πρώτα 
στον τομέα των δερμοκαλλυντικών στη 
γαλλική αγορά και δεύτερα στον κόσμο .



Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης Pierre 
Fabre – Toυλούζη: 
Έργο του Αρχιτέκτονα Roger Taillibert 

Έρευνα & Ανάπτυξη

Κάθε χρόνο,  ο Όμιλος αφιερώνει σχεδόν 
το 20 % του τζίρου που 
πραγματοποιεί στο φάρμακο στην Ε&Α, 
σε τρία πρωταρχικά  ερευνητικά πεδία: 
ογκολογία, δερματολογία και 
νευροψυχιατρική.

Τα εργαστήρια Pierre Fabre απασχολούν 
1.400 εργαζόμενους στον τομέα της Ε & Α 
σε πέντε προηγμένα κέντρα: Τουλούζη 
(κυτταροτοξικά μόρια και νέες 
στοχευμένες θεραπείες, έρευνα στο 
δέρμα, δερμοκαλλυντικά), Saint-Julien -
en - Genevois (βιοθεραπεία και 
μονοκλωνικά αντισώματα στην 
ογκολογία) και Castres (θεραπεία 
νευροψυχιατρικών διαταραχών) .

Εξειδίκευση στη Βοτανολογία

Πεπεισμένη για τις ευεργετικές ιδιότητες των 
φυτών στην υγεία και την ομορφιά, 
τα εργαστήρια Pierre Fabre βάζουν την παραγωγή 
φυτικών ουσιών στο επίκεντρο της έρευνάς της 
για περισσότερα από 50 χρόνια .

Για να συμβάλλει στη διατήρηση των φυτικών 
πόρων, ανταποκρινόμενη σε καινοτόμους και 
ποιοτικούς στόχους, 
ο Όμιλος έχει επισημοποιήσει μια τιτλοποιημένη 
διαδικασία (με τον ευρωπαϊκό τίτλο EFQM) για την 
υπεύθυνη ανάπτυξη καινοτόμων, ασφαλών και 
αποτελεσματικών φυτικών συστατικών: Είναι η 
Εξειδίκευση στη Βοτανολογία της Pierre Fabre .



Ανθρωπισμός, ανεξαρτησία και βιωσιμότητα

Τα Εργαστήρια Pierre Fabre έχουν μια 
πρωτότυπη μετοχική σύνθεση με σκοπό να 
εξασφαλιστεί η συνέχεια και η ανεξαρτησία 
τους, σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αξίες 
του ιδρυτή τους.

Η επιχείρηση ανήκει κατά το 65 % στο 
Ίδρυμα Pierre Fabre , που είναι 
αναγνωρισμένο ως ίδρυμα κοινής ωφελείας 
από το 1999 .

Επίσης, χάρη στο πρόγραμμα συμμετοχής 
των εργαζομένων, που ισχύει από το 2005, 
οι εργαζόμενοι είναι συλλογικά μέτοχοι και 
κατέχουν το 7 % .

Αυτή η κεφαλαιακή δομή , μοναδική στη 
Γαλλία αποτελεί εγγύηση για τη 
βιωσιμότητα της επιχείρησης

Το ίδρυμα Pierre Fabre έχει σαν 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
των φαρμάκων και των  φροντίδων 
που μοιράζονται σε λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες. Η 
δραστηριότητά του είναι 
ανεξάρτητη από τις δράσεις του 
Ομίλου.

Υγεία και ευεξία, φαρμακευτική δεοντολογία, 
σεβασμός της βιοποικιλότητας, δέσιμο με τη γη, 
συμμετοχή των εργαζομένων ή ακόμα συμμετοχή σε 
ένα ίδρυμα κοινής ωφελείας: πολλές δράσεις για την 
επιχείρησή μας που είναι επίσης και μια πρόκληση 
για τη βιώσιμη ανάπτυξης  μας.

Η δυναμική υποδομή που δημιουργήθηκε από τον  
Pierre Fabre της κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ευθύνης, από την ίδρυση των Εργαστηρίων 
αξιολογήθηκε ως AFAQ 26.000 από τον AFNOR 
πιστοποίηση υψηλού επιπέδου.



Φροντίζουμε για τον άνθρωπο στο 
σύνολό και τη διαφορετικότητά του.

Γι'αυτό , μπορούμε να φανταστούμε και 
να αναπτύξουμε καινοτόμες λύσεις που 
συμβάλλουν στην ευημερία του, την 
ομορφιά την υγεία. Το κάνουμε αυτό με 
τους επαγγελματίες υγείας, τους 
αξιόπιστους συνεργάτες μας σε όλο τον 
κόσμο, αντλώντας από τη φύση και τα 
φυτά μια σταθερή πηγή έμπνευσης,  
τοποθετώντας την φαρμακευτική 
δεοντολογία στο επίκεντρο της δράσης 
μας.

www.pierre-fabre.com

Σχετικά με τα Εργαστήρια Pierre Fabre
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