
O SPOLOČNOSTI

DROGHERIE

Spoločnosť HERBIA, a.s. je vlastnená spoloč-
nosťou Pilulka Lékárny a. s., ktorú založili bratia 
Petr a Martin Kasovci v roku 2013 s cieľom vy-
tvoriť jednu z najväčších lekárenských skupín 
v Európe, zmeniť spôsob, akým sa u nás predá-
vajú lieky a priniesť do tohto oboru prozákaz-
nícky prístup a inovácie. Bratia Kasovci nie sú na 
českom a slovenskom trhu nováčikovia. Už pred 
vznikom Pilulka Lekárny a.s. vybudovali e-shop 
KASA.cz a HEJ.sk.

Spoločnosť HERBIA, a.s. prevádzkuje interne-
tové lekárne Pilulka.sk, Pilulka24. sk a kamennú 
lekáreň Pilulka Herbia v Bratislave. Spoločnosť 

patrí do holdingu spoločností prevádzkujúcich 
okrem Pilulka.sk aj sieť kamenných lekární v ČR, 
internetové lekárne Pilulka.cz a Pilulka.ro. Dlho-
dobým cieľom spoločnosti je stať sa význam-
ným celoeurópskym hráčom na trhu online le-
kární. 



DROGHERIE

V roku 2018 zaznamenala spoločnosť HERBIA, 
a.s. tržby približne 8 miliónov € a v roku 2019 
plánuje ďalší rast, na 10 miliónov €. Pilulka 
zároveň pravidelne získava rôzne ocenenia. 
V roku 2017 obdržala ocenenie APEK 
E-commerce Awards 2017 za najviac inovatívny 
a originálny internetový obchod a 1. miesto 

v regióne CEE v kategórii vychádzajúcich hviezd 
Rising Star. V roku 2018 získala 5. miesto v hlavnej 
kategórii v strednej a východnej Európe v súťaži 
Deloitte CE Technology Fast 50.

FINANČNÉ VÝSLEDKY
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Pilulka ako jediná online lekáreň používa k do-
ručovaniu vlastnú fl otilu áut, ktorá zákazníkom 
ponúka doplnkové služby. Nakoľko medzi zákaz-
níkov Pilulky patria často matky na materskej do-
volenke alebo ľudia v dôchodkovom veku, cieľom 
služby je maximálne vyhovieť potrebám konkrét-
neho človeka, ktorý si sám vyberie, kedy mu zá-
sielku služba privezie. Táto služba sa teší veľkej 
obľube u zákazníkov. V rámci tejto služby, ktorú 

Pilulka nazýva Pilulka Auto sa plánuje aj možnosť 
zavedenia dobierkovej služby. 

V roku 2019 spustila Pilulka.sk prvú lekárenskú 
mobilnú aplikáciu a ako prvý internetový obchod 
na Slovensku prijímá ve svojej aplikácii platby 
Apple Pay.

INOVÁCIE
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Pilulka sa pravidelne zapája do akcií na pomoc 
ohrozeným a znevýhodneným deťom, ktoré 
celoročne usporadúva charitatívny projekt Po-
mozte dětem. V minulých rokoch sa na podporu 
tohto projektu pridala napríklad k vianočnému 
živému jukeboxu na Staromestskom námestí 
v Prahe. Nadácii fi rma venovala aj výťažok z od-
beru krvnej plazmy, do ktorého sa zapojilo nie-
koľko zamestnancov. Napriek tomu, že Pilulka je 

technologická fi rma, snaží sa motivovať zamest-
nancov aj zákazníkov a myslieť ekologicky, na čo 
upozorňuje projektom EKO Pilulka. Cieľom kom-
plexného projektu EKO Pilulka je správať sa šetr-
ne k životnému prostrediu a ísť príkladom. Do bu-
dúcna sa plánuje prejsť na výhradne ekologické 
balenie zásielok.

POMÁHAME DRUHÝM 
A SPRÁVAME SA ZODPOVEDNE

�ekopilulk
a

Placka_ECO_pan Pilulka_56mm.indd   1
14.03.19   17:18



DROGHERIE

Petr (*1977) a Martin Kasovci (*1980) sú tvor-
cami česko-slovenskej e-commerce scény. 
Začali podnikať už počas štúdia na ČVUT. V roku 
1999 otvorili internetovú kaviareň v pražských 
Kobylisích a spustili jeden z prvých interneto-
vých obchodov v ČR a strednej Európe. V roku 
2007 vykázala Kasa.cz tržby 1,28 miliardy korún 
a bola vyhodnotená ako druhá najúspešnej-
šia spoločnosť v online predajoch na českom 
internete. Spoločnosť so zhruba dvojmiliardovým 
ročným obratom bratia v roku 2010 predali. Petr 
Kasa zostáva spoločníkom KASA.cz až do konca 
pôsobenia svojho brata v jej vedení. Pracuje ale 

v telekomunikáciách – od novembra 2001 ako 
obchodný riaditeľ v GSMobile Group a.s..

V októbri 2005 nastupuje do spoločnosti 
Nokia Czech Republic, a od januára 2009 pôsobí 
na pozícii Country Managera pre ČR a SR. Martin 
Kasa stál pri zrode viacero start-upov, napríklad 
StartupYardu, prvého českého akcelerátora, 
Ticketonu, online systému na predaj vstupe-
niek, Bazarobotu, služby pre odvoz nepotreb-
ných vecí, alebo Balíkobotu, fi rma pomáhajúca 
fi rmám s expedíciou zásielok.

PROFIL ZAKLADATEĽOV
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