300 років GSK
Три століття інновацій
1715
Перша апетка
компанії Plough Court
була започаткована в
Лондоні Сільванусом
Беваном, яка згодом
стала ТОВ Allen &
Hanburys.

1830
Джон К. Сміт з своїм шурином
відкрили аптеку в Філадельфії,
яка пізніше сталане компанією
Smith&Kline

1972
1981
Розпочато виробництво
Zovirax для боротьби з
вірусом герпесу , препарату
який зберіг багато життів,
розроблений Д. Хітчінгсом і
Г. Елайон.

Відкриття амоксициліну.
Вчені з Beecham Research
Laboratories відкривають
амоксицилін і починають
випуск Amoxil , який стає
широко
використовуваним
антибіотиком..

1848
Томас Бічем запускає
виробництво компанії
«Beecham’s Pills». На початку
ХХ століття компанія виробляла
1 млн. таблеток в день.

1880

1883

Створення компанії
Burroughs & Wellcome
фармацевтами Генрі
Велкомом і
Сайласом Берроуз в
Лондоні .

Брати Хорлік патентують
процес очищення та сушки
молока з додаванням
солоду, продукт
який стане відомим
як «солодове
молоко Холдріка»

1884

1891

Компанія Burroughs&
Wellcome
зареєструвала Tabloid
в якості торгової
марки своїх
пресованих
таблеток.

Smith, Kline and Company
поглинула компанію French,
Richards and Company.

1906

1969

1944

Розпочато виробництво
Ventolin під торговою
назвою Allan and
Hanbury’s, для лікування
астми.

До середини 1944х 80%
пеніциліну в Великобританії
було створений в Glaxo
Laboratories’ в Грінфорті.

1936

1924

Перший голова Wellcome
Trust сер Генрі Дейл
отримує Нобелівську премію
в галузі медицини. Сер Джон
Вейн (1982), Джордж
Хітчінгс, Гертруда Елайон та
Сер Джеймс Блек (1988)
пізніше також стали
нобелівськими лауреатами.

Joseph Nathan & Co.
запускає свій перший
фармацевтичний продукт харчова добавка вітаміну
D під назвою Остелін.

Зареєстровано торгову
марку Glaxo.
Керівники компанії Joseph
Nathan & Co зрозуміли, що
продаж сухого молока в якості
дитячого харчування вимагає
більш привабливого імені, ніж
Defiance (виклик), яке
використовувалося для
новозеландського продукту.
Вони зійшлися на назві Lacto ,
але аналогічні назви вже були
зареєстровані. Шляхом
додавання і заміни букв
з’явилася назва Glaxo.

Початкова компанія, яку
заснував Джон К. Сміт, пройшла
через численні зміни назв,
злиття і придбання перед тим як
стати Smith, Kline & French
Company.

1894
Засновано лабораторію
Wellcome Physiological
Research Labs,
орієнтовану на
біологічні дослідження,
включаючи ранні форми
вакцин.

.

1987
Новий препарат Retrovir (AZT)
виробництва Wellcome стає
першим затвердженим
лікуванням від СНІДу.

1988

1995

Zantac виробництва Glaxo стає
найбільш часто призначуваним в
світі препаратом при виразці
шлунку.

Glaxo і Wellcome об’єднуються
в GlaxoWellcome plc, одну з
найбільших фармацевтичних
компаній у світі

1998

1989

SmithKline Beecham і ВООЗ
об’єднують зусилля у боротьбі з
лімфатичним філяріозом (LF) за
для його повного викорінення до
2020 року.

Злиття SmithKline Beckman і
Beecham Group в SmithKline
Beecham plc.

2018
Для підтримки прогресу у
розробці нових лікарських
засобів, GSK розпочинає
велику дослідницьку ініціативу,
узгодити генетичні дані 500 тис.
волонтерів в Біобанку
Великобританії
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2017
GSK запускає три нові
продукти: вакцину проти
оперізуючого герпесу у
людей від 50 років; потрійну
комбінацію для терапії
ХОЗЛ в одному інгаляторі;
та першу фіксовану
комбінацію з 2 препаратів
для людей які живуть з ВІЛ

2016
Sensodyne стає першим
споживчим брендом GSK,
який досяг 1£ млрд.
у продажах.

2000

2015
Найбільша 3-етапна
угода з Novartis. GSK і
Novartis створили
спільну компанію
Consumer Healthcare.
GSK придбала бізнес
Novartis з виробництва
вакцин і передала
портфель онкологічних
препаратів Novartis

2014
Завершення ІІІ фази
досліджень першої в світі
вакцини проти малярії.
Пілотна реалізація проекту
розпочнеться в Гані, Кенії та
Малаві

2012
GSK є офіційним партнером
Олімпійських та
Параолімпійських ігор з
надання лабораторних послуг
для здійснення офіційного
допінг-контролю.

Злиття Glaxo Wellcome і
SmithKline Beecham і
створення GlaxoSmithKline
plc, відому як GSK. Через рік
ми придбали компанію Block
Drug Co., додавши в наш
портфель більш широкий
спектр споживчих товарів.

2011
Human Genome Sciences і
GSK отримують дозвіл на
виробництво першого за 50
років препарату для
лікування системного
червоного вовчака.

2004
GSK запускає Реєстр клінічних
досліджень, ставши першою
компанією яка запустила
онлайн-сайт клінічних
випробувань, доступний для
всіх

2009
Придбання Stiefel і запуск
ViiV Healthcare. GSK стає
лідером у виробництві
засобів по догляду за
шкірою з придбання Stiefel.
GSK і Pfizer відкривають
ViiV Healthcare, компанію
яка спеціалізується на
створенні ліків для
боротьби з ВІЛ інфекцією.

