A UPS International, Inc. (55 Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, Amerikai Egyesült
Államok, egy 1988. július 5-én bejegyzett Delaware-i társaság), mint vevő kizárólagos,
közvetlen irányítást szerez a CEMELOG Közép-Európai Gyógyászati Logisztikai Zártkörűen
Működő Részvénytársaságban (székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 13., Magyarország;
cégjegyzékszám: 13-10-041151).
A UPS International, Inc. és a UPS csoport: A UPS International, Inc. a United Parcel
Service, Inc. („UPS”), egy Delaware-i társaság száz százalékos tulajdonában lévő közvetett
leányvállalata. A UPS-t Seattle-ben, az USA Washington Államában alapították 1907-ben,
mint magán üzenetküldő és kézbesítő szolgálatot. Ma a UPS a világ legnagyobb
csomagküldő társasága, az egy kamion rakterét be nem töltő rakományok szállításában
piacvezető az USA-ban, továbbá a globális ellátásilánc-kezelési megoldások elsőszámú
szolgáltatója. A UPS a globális piacot szolgálja ki logisztikai szolgáltatások tekintetében,
amely magában foglalja a fuvarozást, disztribúciót, a szárazföldi, tengeri és légi
szállítmányozást, az ügynöki és finanszírozási szolgáltatásokat. Magyarországon a UPS két
leányvállalatán (a UPS Magyarország Szállítmányozó Kft.-n és a SCS Hungary Kft.-n)
keresztül tevékenykedik a kiscsomag szállítási és szerződéses logisztika piacokon,
tevékenysége középpontjában elsősorban a vállalkozások és magánszemélyek részére
történő kiscsomag-kiszállítás áll, valamint a szállítmányozás és a szerződéses logisztikai
tevékenységek.
A Cemelog egy regionális disztribúciós hálózatot működtet magyarországi központi
elhelyezkedéssel gyógyszerek és orvostechnikai eszközök raktározása, logisztikája és
disztribúciója céljából. A Cemelog a szerződéses logisztika piacán aktív, és elsősorban
egészségügyi termékek szerződéses logisztikájára koncentrál Magyarországon, Budapesten
található raktáraiból kiindulva, továbbá az értéknövelt szolgáltatásokat (VAS) – kiegészítő
szolgáltatásokat nyújt (pl.: order-to-cash, GMP gyártás (kiszerelés, címkézés, másodlagos
csomagolás), disztribúció, és egyéb (export/határon-túli, megsemmisítés stb.)
szolgáltatások).
A UPS a gyógyszeripari termékek és orvostechnikai eszközök raktározását és logisztikai
disztribúcióját kulcsfontosságúnak tartja, és ezen ügyfél- és a termékvertikum tekintetében a
UPS a növekedésre fókuszál. A UPS a kelet-közép-európai régiót kulcsfontosságú piacként
határozta meg a gyógyszeripari raktározás és logisztikai disztribúció tekintetében. A UPS
most készül belépni erre a piacra a kifejezetten ezen ügyfélvertikumok kiszolgálása
érdekében és ezt a felvásárlást tekinti a kezdő lépésnek ahhoz, hogy a UPS a piacot
elkezdhesse kiszolgálni.
Továbbá ez a felvásárlás olyan helyzetbe hozza a UPS-t, hogy Európa ezen kulcsfontosságú
régiójában lévő gyógyszeripari és orvostechnikai termékeket gyártó cégeinek igényeit ki
tudja elégíteni. A Cemelognak szerződéses logisztika terén tapasztalható nagymértékű
tehetségét, szakértelmét és regionális ismereteit kiegészítve a UPS szerződéses logisztikai
szolgáltatásaival a UPS ügyfelei szélesebb körű szolgáltatási termékekkel rendelkezhetnek
majd. A Cemelog ügyfelei is hasonló előnyöket tapasztalhatnak amiatt, hogy az általános
költségek esetlegesen csökkennek a megnövekedett disztribúciós kör és az Európa többi
részével való kapcsolódás következtében, továbbá hogy a UPS 106 éves logisztikai
tapasztalatainak köszönhetően ez a régióban versenyképes termék a jövőben is fennmarad.
Az európai egészségügyi cégek egyre inkább elmozdulnak az országonkénti egészségügyi
ellátásilánc-megoldásoktól egy olyan regionális megközelítés irányába, ami a költségeket
csökkenti és a hatékonyságot növeli miközben az egészségügyi cégekkel szemben
támasztott kihívásokat és szigorú követelményeket hatékonyan menedzseli. A UPS fejlődő
egészségügyi szolgáltatási kínálata Európában lehetővé teszi mind a gyógyszeripari

cégeknek és az orvostechnikai termékek gyártóinak, hogy a megoldások szélesebb köréhez
férhessenek hozzá Európában. Az egészségügyi cégek költségcsökkentés célkitűzése
viszont segít a végső fogyasztóknak oly módon, hogy a hatékonyságot továbbadja a
hatékonyabb és eredményesebb ellátási láncok miatt, amelyek lehetővé teszi a növekedést
a legkülönbözőbb méretű gyógyszeripari és orvostechnikai cégek számára.

