
 
 
 
 
Croma infiinteaza o noua societate pe actiuni, in China 

 
Croma-Pharma GmbH (“Croma”), producătorul de produse estetice medicale cu 
sediul în Austria, intră într-un parteneriat cu China National Biotech Group Company 
Ltd. (“CNBG”) pentru a lansa pe piață produsul său de top Hyaluronic Acid Filler 
Princess® VOLUME, precum și diverse alte produse estetice ale Croma în China și 
Hong Kong. 
 
Leobendorf, ora 15. Septembrie 2020 – Asia în general și China, în special, sunt piețe 
ale medicinei estetice cu una din cele mai rapide creșteri din lume. CNBG și Croma 
au început o colaborare extinsă, pe termen lung, care aduce la un loc activele 
fiecărui partener într-o societate pe acțiuni nou înființată pentru a comercializa 
produsele estetice Croma în China și Hong Kong. Detaliile financiare nu au fost 
dezvăluite de către părți.  

Colaborarea dintre CNBG și Croma va avea cel mai probabil un impact major 
asupra pieței medicinei estetice din China, care a înregistrat deja o creștere medie 
de peste 20% anual în ultimii ani. Acest lucru a dus la o cerere în creștere pentru 
produse sigure, de înaltă calitate.   

Croma va contribui cu produsele sale, aprobate în prezent pentru comercializare, 
respectiv Hyaluronic Acid Filler Princess® VOLUME și alte produse de tip filler 
suplimentare, în timp ce CNBG va pune la dispoziție canalele sale multiple de 
distribuție, informațiile despre piață și produsele sinergetice, în special produsul pe 
bază de toxină botulinică Heng Li®, produs de compania afiliată a CNBG, Lanzhou 
Biotechnique Development Co., Ltd. (“Lanzhou”).  

Compania mixta își propune să devină un furnizor însemnat de produse estetice 
minim invazive în China, profitând în mod eficient de forța locală existentă a 
Lanzhou. Vânzarea produsului Princess® VOLUME va fi reluată foarte curând.    

Xiangrong Li, Vice-președintele CNBG a spus: “În ultimii ani CNBG, prin intermediul 
companiei sale afiliate Lanzhou, înregistrează un succes deosebit cu toxina 
botulinică în China. Căutarea noastră pentru produse de tip filler cu acid hialuronic 
a ajuns la final – Croma este, într-adevăr, partenerul perfect și cea mai bună alegere 
pentru noi. Împreună suntem hotărâți să formăm și să cucerim piața chineză cu 
imensul său potențial de creștere”.  

Andreas Prinz, CCO și coproprietar al Croma: "Croma însumează peste 40 ani de 
experiență în cercetarea și dezvoltarea produselor vâsco-elastice. Liniile noastre de 
producție automate livrează 8 milioane de produse injectabile pre-umplute pe an. 
Suntem considerați, pe bună dreptate, experții europeni în acidul hialuronic. Cu 
CNBG, am găsit partenerul perfect cu care să punem la un loc atuurile și activele 
noastre pentru a intra cu succes pe piața chineză care înregistrează o dezvoltare 
rapidă. Experiența și rezultatele deosebite ale CNBG vor sprijini puternic Croma în 
dezvoltarea sa sustenabilă în Asia." 



 
 
 
 
 
Despre Croma-Pharma GmbH – experții de top în acidul hialuronic  
Croma-Pharma, o companie farmaceutică de familie cu sediul în Austria este 
recunoscută la nivel mondial pentru expertiza sa în produsele injectabile vâsco-
elastice pre-umplute folosite în oftalmologie, ortopedie și în scopuri estetice. 
Producția anuală a 8 milioane de seringi face din Croma unul din producătorii majori 
de produse injectabile de înaltă calitate din lume. Succesul se bazează pe 
cercetare și dezvoltare continuă la sediul companiei din Austria. Proprietarii urmează 
o viziune clară, cu tehnologii de înaltă calitate și profită cu curaj de orice 
oportunitate privind achiziționarea de companii sau tehnologii complementare. 
Croma are în prezent aproximativ 500 angajați și coordonează 12 firme afiliate în 
Europa, America de Nord, Brazilia și Australia. Prin parteneriate de distribuție, 
produsele sale sunt comercializate în peste 70 țări din toată lumea. Croma este o 
companie care a primit foarte multe premii și și-a sărbătorit a 40-a aniversare în 2016.     
 
Despre CNBG 
CNBG este una din cele mai mari companii biofarmaceutice din China și cel mai 
mare producător și furnizor de vaccinuri și produse derivate din plasmă. 
Segmentele majore ale CNBG includ vaccinuri umane, produse derivate din sânge, 
produse estetice medicale, vaccinuri medicale, anticorpi și diagnosticare. Lanzhou 
este singurul producător de toxină botulinică din China. Heng Li® controlează piața 
produselor pe bază de toxină botulinică din China, cu o cotă de piață de 75%, 
clasându-se pe primul loc pe piața domestică. 
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