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Komunikat
Gedeon Richter informuje o nabyciu PregLem
.
Szanowni Paostwo,
uprzejmie informuję, iż Gedeon Richter ogłasza informacje o nabyciu spółki PregLem w ramach
wstępnego świadczenia pieniężnego w wysokości 150 mln CFH (114 mln euro) oraz dalszych płatności
etapowych wartości do 295 mln CHF (223 mln euro). Wartośd nabycia spółki PregLem ocenia się na
445 mln CHF (337 mln euro).
PregLem jest szwajcarską, wyspecjalizowaną spółką biofarmaceutyczną, której działalnośd
skupia się na rozwoju i komercjalizacji stosowanych u kobiet środków leczniczych
wspomagających rozrodczośd.
Nabycie PregLem:
o Zwiększy zaangażowanie Richtera w zakresie farmacji specjalistycznej
o Rozszerzy obecnośd Grupy Richter na głównych rynkach Europy
o Uzupełni istniejącą już koncesję Richtera dotyczącą opieki nad zdrowiem kobiet
W latach 2011 – 2013 Richter zainwestuje w PregLem co najmniej 100 mln CHF, aby
wesprzed rozwój handlowy i portfolio produktowe spółki.

Podsumowanie
Gedeon Richter Plc ogłosił w dniu 7 pażdziernika informacje o nabyciu PregLem Holding SA,
szwajcarskiej, będącej własnością prywatną spółki biofarmaceutycznej, której działalnośd skupia się
na leczeniu bezpłodności oraz chorób kobiecych. Nabycie firmy jest już faktem dokonanym - obecnie
Richter jest właścicielem 100% kapitału PregLem.
Grupa właścicieli PregLem obejmowała: Założycieli, Sofinnova Partners (inwestora Seed and Lead),
MVM International Life Sciences Partners, NeoMed Innovation, Sofinnova Ventures, Sutrepa oraz
menedżerów i pracowników PregLem.
PregLem będzie nadal zarządzany przez istniejącą kadrę kierowniczą. Firma stanie się centrum
rozwojowo-badawczym powiększonej i wciąż rozwijającej się w ramach Grupy Richter działalności
poświęconej zdrowiu kobiet, przy czym główny nacisk będzie kładziony na rozwój cząsteczek leków
na wczesnym etapie ich rozwoju (ang. early stage compounds). Kadra zarządzająca PregLem posiada
bogate doświadczenia w dziedzinie medycyny rozrodczości kobiet zdobyte w wiodących
międzynarodowych spółkach farmaceutycznych takich, jak: Serono (obecnie Merck Serono), Ibsen
oraz Warner Lambert (obecnie Pfizer).
W czerwcu 2010 r. zakooczono 3. fazę badao w zakresie wiodącego produktu PregLem, tzn. PGL4001
Esmya™ stosowanego w leczeniu mięśniaka macicy. Obecnie PregLem posiada

pięd produktów będących przedmiotem opracowao klinicznych i przedklinicznych. PregLem zapewni
dalszy dopływ produktów o wysokiej wartości dodanej do istniejącego już portfolio
produktowego Richtera, obejmującego specyfiki związane z opieką zdrowotną kobiet. Portfolio to
powstało w oparciu o ugruntowaną wiedzę z zakresu chemii steroidów.
Wartośd PregLem oceniona w ramach transakcji to 445 mln CHF przy założeniu realizacji określonych
płatności etapowych – należnośd zostanie uregulowana w gotówce. Udziałowcy PregLem otrzymają
kwotę 150 mln CHF płatną z góry, a dalsze raty wartości 295 mln CHF zostaną wpłacone pod
warunkiem realizacji wszystkich celów etapowych. W okresie kolejnych trzech lat Richter jest
zobowiązany do zainwestowania w PregLem kwoty w wysokości 100 mln CHF celem komercjalizacji
produktów tej spółki, rozwinięcia możliwości jej służb marketingowych na głównych rynkach
europejskich oraz postępu w zakresie klinicznego rozwoju cząsteczek leków na wczesnym etapie
rozwoju (ang. early stage compounds).
Uzasadnienie nabycia
PregLem to wyjątkowa wręcz okazja dla Richtera, aby wzmocnid swoją podstawową
działalnośd w zakresie opieki nad zdrowiem kobiet, ponieważ umożliwia ona poszerzenie
specjalistycznego charakteru firmy w zakresie środków farmaceutycznych, uzupełniając jednocześnie
już istniejące doświadczenie Richtera w dziedzinie ginekologii oraz asortyment produktów. Nabycie
przyczyni się do rozszerzenia obecności firmy na głównych rynkach europejskich, a ponadto służby
marketingowe koncernu będą prowadzid sprzedaż produktów PregLem w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej oraz WNP.
Wypowiedź p. Erika Bogscha, Dyrektora Generalnego Richter:
„Przejęcie PregLem to wyjątkowa okazja o charakterze strategicznym dla Grupy Richter jeśli chodzi o
podstawowy obszar działao terapeutycznych. Liczę na współpracę z kierownictwem firmy, aby
rozwijad produkty PregLem na rynkach europejskich.”
Wypowiedź p. Ernesta Loumaye, Dyrektora Generalnego i Założyciela PregLem:
„W ciągu trzech lat PregLem opracował szereg innowacyjnych leków przeznaczonych do leczenia
łagodnych zmian ginekologicznych.Transakcja ta stwarza możliwości w zakresie rozwoju naszego
portfolio produktów, rejestracji ESMYA™ (PGL4001) w Europie oraz stworzenia komercyjnej
organizacji w wybranych krajach europejskich. Istniejące portfolio spółki Richter oraz podejście do
zagadnieo specjalistycznej farmacji mają bardzo szeroki zakres – liczymy więc na współpracę, która
zaowocuje wprowadzeniem produktów na rynek i umożliwi wywieranie znaczącego, korzystnego
wpływu na życie kobiet.”
Podstawowe warunki nabycia
Warunki finansowe
(a) Wstępna cena zakupu za udziały w PregLem: 150 mln CHF
(b) Ponadto, po realizacji płatności etapowych, Richter zapłaci udziałowcom spółki PregLem
dodatkowe kwoty w gotówce do wysokości maksimum 295 mln CHF.
Zastrzyk kapitału
Richter zobowiązał się do dokonania wkładów kapitału własnego na rzecz PregLem w wysokości 100
mln CHF - w terminie kolejnych trzech lat - celem finansowania aktywów, działalności, pracowników
oraz zasobów niezbędnych PregLem, aby zrealizowad wspomniane etapy: rozwój kliniczny cząsteczek
leków na wczesnym etapie ich rozwoju (ang. early stage compounds) oraz aby stworzyd organizację
marketingu w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

Informacje o PregLem
PregLem jest szwajcarską spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się w rozwoju i
komercjalizacji nowej klasy leków stosowanych w leczeniu łagodnych zmian ginekologicznych. W
centrum zainteresowao firmy znalazły się specyfiki pomocne w przypadku niezaspokojonych potrzeb
medycznych takich jak włókniako-mięśniaki macicy endometrioza, niepłodnośd oraz pooperacyjne
zlepy brzuszne.
Obecnie PregLem pracuje na pięcioma projektami w dziedzinie rozwoju klinicznego i
przedklinicznego. Najbardziej zaawansowanym projektem jest praca nad PGL4001 Esmya™ - badania
kliniczne 3. fazy zakooczono w czerwcu 2010r. Specyfik ten stosuje się w przypadkach leczenia
mięśniaka macicy, pojawiającego się powszechnie łagodnego guza występującego u kobiet w wieku
rozrodczym. Złożenie Europejskiego Zgłoszenia Dopuszczenia do Obrotu (MAA) dla Esmya™
przewiduje się w 4. kwartale 2010r.
PregLem założyli w Genewie w 2006r. dwaj doświadczeni specjaliści piastujący kierownicze
stanowiska w przemyśle farmaceutycznym: dr Ernest Loumaye, specjalista w dziedzinie leków
stosowanych w przypadkach problemów rozrodczości kobiet oraz Eric Rolin, specjalista w zakresie
finansów i rozwoju biznesu. Początkowo PregLem utworzono na potrzeby rozwoju i komercjalizacji
aktywów klinicznych i przedklinicznych wydzielonych z Ibsen Pharma (PGL1001 oraz PGL2001).
Następnie PregLem również objął licencją PGL4001 od HRA Pharma oraz PGL5001 od Merck-Serono.
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