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Δελτίο Τύπου 
 
H AbbVie αναδεικνύεται ως μία από τις 20 πιο αξιοθαύμαστες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
 
22 Ιουλίου 2021. H AbbVie, αναδείχθηκε 14η ανάμεσα στις 20 πιο αξιοθαύμαστες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, στην έρευνα για την εταιρική φήμη MOST ADMIRED COMPANIES 
2021, την οποία διοργανώνει τα τελευταία 7 χρόνια, το FORTUNE στην Ελλάδα σε συνεργασία 
με την KPMG. Η ανάδειξη στις 20 πιο αξιοθαύμαστες εταιρείες στην Ελλάδα αποκτά ακόμα 
μεγαλύτερο κύρος για τις διακριθείσες εταιρείες καθώς κρίνεται από την ίδια την 
επιχειρηματική κοινότητα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 εταιρειών και 1.500 
κορυφαίων στελεχών, βάσει κριτηρίων και μεθοδολογίας που θέτει η αμερικανική έκδοση. 
 
Η διάκριση αυτή αναδεικνύει το κοινωνικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα της AbbVie η 
οποία εργάζεται καθημερινά για να επιτύχει μία ισορροπημένη σχέση μεταξύ 
επιχειρηματικότητας και ανταπόδοσης στην κοινωνία μέσα από την ασφάλεια και την 
καινοτομία των θεραπειών της, τη συμβολή της στη βιωσιμότητα και βελτίωση του 
συστήματος υγείας, τη δέσμευσή της σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας και την επένδυση 
σε στρατηγικές που επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής 
για τους εργαζομένους της. 
 
Η AbbVie, μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία, χάρη στο ανήσυχο πνεύμα που διαθέτει, 
βρίσκεται διαχρονικά στην αιχμή της επιστήμης και ανακαλύπτει νέους θεραπευτικούς 
δρόμους για την κάλυψη σημαντικών θεραπευτικών κενών. Το ισχυρό κίνητρο της AbbVie να 
υπηρετεί με σεβασμό τους ασθενείς, αποτελεί το κλειδί το οποίο ξεκλειδώνει δυνατότητες για 
να προοδεύει και να εξελίσσεται, δημιουργώντας αξιοσημείωτη θετική επίδραση η οποία 
υπερβαίνει τα όρια της υγείας. Παράλληλα, η φιλοσοφία της AbbVie διέπεται από τον σεβασμό 
στη διαφορετικότητα, την ισότητα και την αξιοπρέπεια ώστε όλοι οι άνθρωποι να 
πετυχαίνουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. 
 
Ο κ. Πασχάλης Αποστολίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AbbVie, τονίζει 
ότι η επιβράβευση στην έρευνα FORTUNE MAC 2021, αναδεικνύει την αφοσίωση της AbbVie 
στο να αποτελεί μία υγιή και καινοτόμο επιχειρηματική οντότητα για τη χώρα, την οικονομία 
και την κοινωνία και προσθέτει: “Οι άνθρωποι, το πάθος για την επιστήμη, οι απεριόριστες 
δυνατότητες που ανακαλύπτουμε για να προσφέρουμε στους ανθρώπους μία καλύτερη 
ποιότητα ζωής, είναι το κύτταρό μας. Η AbbVie χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα, 
ανθεκτικότητα, διορατικότητα και προσαρμοστικότητα, ξεπερνώντας με αυτό τον τρόπο κάθε 
δυσκολία και εμπόδιο. Αντιλαμβανόμαστε τις μεταβαλλόμενες συνθήκες κάθε εποχής και με 
ταχύτητα και τόλμη υπερβαίνουμε όποια στερεότυπα και όποιες προκαταλήψεις ώστε να 
κάνουμε το βήμα προς το μέλλον. Η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων είναι αναμφισβήτητα 
η πολυτιμότερη επένδυση για κάθε κοινωνία για να ευημερεί και να ελπίζει στο αύριο. Για εμάς 
η υγεία και η ευημερία αποτελούν αδιαπραγμάτευτη δέσμευση, κι αυτές μας ενθαρρύνουν ώστε 
να επαναπροσδιοριζόμαστε, να συνεργαζόμαστε και να παράγουμε πρωτοποριακές ιδέες 
μεταμορφώνοντας τις ζωές των ανθρώπων μέσω της απρόσκοπτης πρόσβασής τους σε 
καινοτόμες, ασφαλείς θεραπείες». 
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Σχετικά με την AbbVie 
Η AbbVie είναι μία παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία προσανατολισμένη στην έρευνα. Δέσμευσή 
της αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων, προηγμένων θεραπειών για μερικές από τις πιο σύνθετες και 
σοβαρές ασθένειες παγκοσμίως. Αποστολή της εταιρείας είναι να αξιοποιήσει την εμπειρία της, τους 
αφοσιωμένους ανθρώπους της και τη μοναδική προσέγγισή της στην καινοτομία, ώστε να βελτιώσει 
σημαντικά τις θεραπείες σε πέντε τομείς, Ανοσολογία, Αιματολογία, Οφθαλμολογία, Νευρολογία και 
Αισθητική Ιατρική. Περισσότεροι από 47.000 άνθρωποι της AbbVie εργάζονται καθημερινά  σε όλον 
τον κόσμο για να εξελίξουν τις θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς, παγκοσμίως. 

 
 
 
 


