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SPOLEČNOST HENRY SCHEIN JE JIŽ 21. ROK PO SOBĚ ZAŘAZENA NA SEZNAM 

NEJLÉPE HODNOCENÝCH SPOLEČNOSTÍ ČASOPISU  
FORTUNE „WORLD’S MOST ADMIRED COMPANIES“ 

 
Společnost již čtvrtý rok po sobě umístila na prvním místě ve svém oboru 

 
MELVILLE, N.Y./USA, 2. února 2022 – Společnost Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), největší světový 
poskytovatel řešení pro zdravotnickou péči v ordinacích zubních a praktických lékařů, dnes oznámila, že 
byla zařazena na seznam nejlépe hodnocených společností FORTUNE® „World’s Most Admired 
Companies“ pro rok 2022, a je takto oceněna již 21. rok po sobě. Společnost Henry Schein se rovněž 4. 
rok po sobě umístila na prvním místě v kategorii „Velkoobchodníci: zdravotnická péče“. 

 
„Jménem více než 21000 členů týmu Henry Schein z celého světa mohu říct, že jsme poctěni zařazením 
na seznam nejlépe hodnocených společností časopisu FORTUNE „World’s Most Admired Companies““, 
uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti Henry Schein, Stanley M. Bergman. „Od 
založení společnosti Henry Schein v roce 1932 stojí DNA naší společnosti na kultuře hluboce 
zakořeněných hodnot a závazku vůči společnosti, které zůstávají základním kamenem našeho 
obchodního úspěchu a zasahují do všech aspektů našich aktivit po celém světě. Pandemie COVID náš svět 
změnila, ale naše oddanost zákazníkům, dodavatelům, členům týmu Henry Schein, akcionářům a celé 
společnosti se posílila. Je zadostiučiněním, že jsme za snahu „pomáhat zdraví“ takto oceněni a děkuji 
týmu Henry Schein za jeho neutuchající oddanost záměru pozitivně ovlivňovat zdraví na celém světě.“ 

 
Podle časopisu FORTUNE je seznam „World’s Most Admired Companies“ jednoznačnou vizitkou reputace 
jednotlivých společností. Časopis FORTUNE zveřejnil kompletní seznam oceněných společností na svých 
webových stránkách. 
 
O společnosti Henry Schein, Inc.  
 
Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) je společnost vytvářející řešení pro zdravotnické  profesionály a je poháněná sítí 
lidí a technologií. Síť společnosti tvořená důvěryhodnými poradci s více než 21 000 členy týmu Schein po celém 
světě poskytuje globálně více než 1 milionu zákazníků více než 300 cenných řešení, která zlepšují provozní úspěch a 
klinické výsledky. Naše obchodní, klinická, technologická a dodavatelská řešení pomáhají ordinacím zubních a 
praktických lékařů pracovat efektivněji, aby tak mohli účinněji poskytovat kvalitní péči. Tato řešení podporují také 
zubní a lékařské laboratoře, vládní a institucionální zdravotnické kliniky a další zařízení nabízející alternativní 
zdravotní péči.  
 
Společnost Henry Schein působí prostřednictvím centralizované a automatizované distribuční sítě, přičemž na 
skladě má nabídku více než 120 000 značkových produktů a produktů soukromé značky Henry Schein a také více 
než 180 000 dalších produktů, které jsou k dispozici ve speciální nabídce. Společnost Henry Schein s ústředím v 
Melville, státě N.Y., která je v žebříčku FORTUNE 500 a která je členem indexů S&P 500®, má provozovny a pobočky 
v 32 zemích a územích. Tržby společnosti  dosáhly v roce 2020 10,1 miliard dolarů a od roku 1995, kdy se Henry 
Schein stal veřejnou společností, rostly s roční složenou sazbou 12 procent.  
 
Další informace najdete na webové stránce společnosti Henry Schein www.henryschein.com, na stránce 
Facebook.com/HenrySchein a na Twitteru @HenrySchein. 
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