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HENRY SCHEIN OP ‘WORLD’S MOST ADMIRED COMPANIES’-LIJST VAN
FORTUNE VOOR HET 20e ACHTEREENVOLGENDE JAAR
Het bedrijf staat voor het derde achtereenvolgende jaar op de eerste
plaats in zijn branche
MELVILLE, N.Y., 10 februari 2021 – Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) kondigde
vandaag aan dat Henry Schein in 2021 voor het 20e achtereenvolgende jaar genoemd
is voor de “World’s Most Admired Companies”-lijst van FORTUNE®. Bovendien
eindigde Henry Schein ook op de eerste plaats in de categorie groothandel:
gezondheidszorg en wel voor het derde achtereenvolgende jaar.
“De wereld is het voorbije jaar enorm veranderd door de COVID-19-pandemie, maar
de inzet van Team Schein om een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg
over de hele wereld is alleen maar sterker geworden,” aldus Stanley M. Bergman,
Chairman of the Board en Chief Executive Officer van Henry Schein. “Deze eer is een
bevestiging van het harde werk en de toewijding van onze 19.000 Team Schein
Members over de hele wereld, die de motor achter ons succes zijn en de basis vormen
van onze inspanningen om ‘gezondheid te bewerkstelligen'.”
Volgens FORTUNE is de lijst van de “World’s Most Admired Companies” de bekroning
van de reputatie van de onderneming. FORTUNE heeft de complete ranglijst
gepubliceerd op zijn website.

Over Henry Schein, Inc.
Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) is een onderneming die via een netwerk van mensen en
technologische kennis oplossingen biedt aan professionals in de gezondheidszorg. Meer dan 19.000
Team Schein Members wereldwijd voorziet het netwerk van vertrouwde adviseurs meer dan 1 miljoen
klanten over de hele wereld van ruim 300 hoogwaardige oplossingen die hun operationele succes en
hun klinische resultaten verbeteren.
Met onze zakelijke, klinische, technologische en supply chain oplossingen dragen we bij aan de efficiënte
bedrijfsvoering van tandheelkundige en medische praktijken, waardoor deze betere kwaliteitszorg
kunnen bieden. Deze oplossingen zijn ook geschikt voor tandheelkundige laboratoria, overheids- en
institutionele gezondheidsinstellingen en andere instanties binnen de gezondheidszorg.
Henry Schein opereert via een gecentraliseerd en geautomatiseerd distributienetwerk, met meer dan
120.000 merkproducten en eigen merken op voorraad en ruim 180.000 aanvullende producten op
bestelling.

H enry Sc hein, I nc. • 135 D ur y ea R oad • Melvill e, N ew York 11747

1

Vanuit het hoofdkwartier in Melville, New York, is Henry Schein als FORTUNE 500-bedrijf en lid van de
S&P 500® Index rechtstreeks of via dochterondernemingen actief in 31 landen. De onderneming
realiseerde uit voortgezette werkzaamheden in 2019 een omzet van $ 10.0 miljard en een samengesteld
jaarlijkse groei van ongeveer 13% sinds Henry Schein in 1995 een beursgenoteerd bedrijf werd.
Ga voor meer informatie naar de website van Henry Schein: www.henryschein.com,
Facebook.com/HenrySchein en
Contact:
Ann Marie Gothard, Vice President, Corporate Media Relations, annmarie.gothard@henryschein.com,
+1 (631) 390-8169
Stefanie Fleige, Director, Corporate Media Relations – EMEA, stefanie.fleige@henryschein.de,
+49 (0)40 65668 691

2

