
LEO Pharma iniciou suas 
operações nesse local.

80 funcionários

Os farmacêuticos Anton Antons e Augusto Kongsted fundaram 
LEO Pharma em 1908, recebendo autorização do Rei Frederik VIII 
para conduzirem a LEO Pharma em Copenhagen A farmácia pioneira 
recebeu autorização da família real em 1620.

LEO Pharma inaugura um laboratório bacteriológico e 
fármaco siológico. A produção de preparações estéreis 
e padronizadas começaram nesse local. Um consultório 
de inalação para pacientes com diculdades respiratórias 
é introduzido.

Três
funcionários começa a ser 

     vendido

Operações iniciam 
na Suécia

No laboratório recém criado Dr. Marie Krogh padroniza 
digitálicos e introduz uma nova droga Dinamarquesa,  
Digisolvin LEO,  que passa a ser exportada.

LEO Pharma inicia a produção 
de insulina na Dinamarca.
Até 1952, a produção de 
insulina é transferida para o 
laboratório independente 
Nórdico de insulina 
(No(Nordisk Insulinalaboratorium)

Sala de atendimento 
para pacientes fazerem 
inalação, situada na 
sobreloja, em cima 
da farmácia, no início 
do século 20.

funcionários

Albyl vem sendo, por décadas, 
o análgésico mais popular 

na Dinamarca

O logo original LEO foi esboçado em 1907 pela artista 
Anna Rink, lha do dono da farmácia naquela época. 
Ela se inspirou nos leões da Assíria encontrados no 
palácio de Nebuchadnezzar, na Babilônia.

Iniciou com uma pequena produção no subsolo, e chegou a uma produção massiva em escala.

Origem 1908-1929



De simples vendas locais para expansão no mercado internacional.

LEO Pharma desenvolve uma 
série de produtos hormonais.

Uma nova metodologia 
para extração de heparina 
é desenvolvida.

O genro de Kongsted, Knud Abildgaard, assume a 
gestão da LEO Pharma com 200 funcionários.
A lista de preços da LEO inclui aproximadamente 230 
produtos com a marca LEO Pharma.

começa a ser vendido.

Penicilina LEO começa a ser 
vendido no mercado.
LEO Pharma é a primeira empresa 
fora dos EUA e UK que produz 
Penicilina

Início da construção da nova sede da LEO Pharma em 
Ballerup, Dinamarca.
As fábricas para produção de penicilina foram construídas 
na Itália, Espanha e França.

De 1949 a 1959, LEO Pharma transfere 
toda a sua produção para a sede em Ballerup, 
Dinamarca, e começa a exportar seus 
produtos farmacêuticos.

começa a ser vendido.

Penicilina, é reconhecida como 
um milagre medicinal para salvar 
vidas. Abildgaard constitui a 
LEO Pharma como sendo a primeira 
companhia a produzir penicilina, 
fora da Inglaterra e EUA.

Hormônios são extraídos da urina de mulheres grávidas. 
A urina é coletada por funcionários da LEO Pharma usando bicicletas.

LEO Pharma nancia o 
desenvolvimento e produção 
de insulina na década de 1920.

Envase de frascos.



1930-1984 Biotech continua

Fundação LEO Pharma 
é constituída.

Início de operações 
no Canadá.

Início de operações 
no Oriente Médio.

são comercializados.

e

Início das operação na Bélgica.

A fábrica de heparina 
em Esbjerg na Dinamarca
é estabelecida.

LEO inicia pesquisas sobre 
produtos análogos à vitamina D.

Nova geração de penicilina, 
Pondocilin, é lançado no mercado. 
e outros produtos são comercializados. 

Knud Abildgaard comunica 
ocialmente que o controle 
acionário da empresa pode 
vir a ser assumido por uma
Fundação.

Início das operações na Noruega.

é desenvolvido
e começa a ser vendido.

começa a ser vendido.

é comercializado.

começa a ser vendido.
Início das operações na França, 
Holanda, Irlanda e Grécia.

começa a ser vendido.
Nova unidade inicia operações na Inglaterra.

funcionários

Em 1958, ao comemorar os 50 anos 
da empresa, Abildgaard recebe um 
lhote de leão de presente. O leão é 

doado para o zoológico de Copenhagen.

O logo LEO Pharma é registrado
como marca patente em 1956.

Em 1973, a LEO Pharma desenvolve vitaminas D 
para seus pacientes renais. Cinco anos depois 
One-Alpha começa a ser comercializado.Em 1959, pesquisadores da LEO Pharma descobriram o 

ácido Fusidico, uma nova substância para antibiótico, 
derivada de uma espécie de fungus fusidium coccineum. 

Alguns anos depois Fucidin foi lançado.

De simples vendas locais para expansão no mercado internacional.



Nós ajudamos as pessoas a terem uma pele saudável.

Deixando de ser apenas um laboratório de pesquisa, em 1959,
passou a ajudar as pessoas a terem uma pele saudável.




