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Richter i Recordati ogłaszają podpisanie umowy licencyjnej
na wprowadzenie do obrotu kariprazyny w Europie Zachodniej
Firmy Gedeon Richter Plc. (dalej: “Richter”) i Recordati ogłosiły podpisanie umowy
licencyjnej na wyłączną komercjalizację kariprazyny –nowego leku przeciwpsychotycznego w
Europie Zachodniej oraz w Algierii, Tunezji i Turcji. Kariprazyna została wynaleziona przez
naukowców firmy Richter – jest pod licencją firmy Allergan (dawniej Forest/Actavis), w
Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie.
Po dopuszczeniu do obrotu kariprazyny przez FDA we wrześniu 2015 roku, produkt ten został
wprowadzony na rynek w USA w marcu 2016 roku pod nazwą handlową VRAYLAR TM do
leczenia zarówno manii dwubiegunowej, jak i schizofrenii. Europejska Agencja Leków (EMA)
rozpoczęła ocenę wniosku firmy Richter o dopuszczenie do obrotu kariprazyny w leczeniu
schizofrenii w marcu 2016 roku.
Zgodnie z warunkami umowy Recordati dokona płatności po podpisaniu umowy, a płatności
kolejnych transz odbędą się w zależności od postępów zarówno procedury rejestracyjnej, jak
i komercjalizacji produktu. Ponadto dalsze wpływy od sprzedaży staną się należne firmie
Richter po wprowadzeniu produktu na rynek.
Zgodnie z umową firma Richter odpowiedzialna jest za
prowadzenie Pediatrycznych Badań Klinicznych według Planu
Badań Pediatrycznych, zgodnie z wymogami Komitetu
Pediatrycznego Europejskiej Agencji Leków (PDCO), co
powinno być współfinansowane z firmą Recordati.
– Jesteśmy zadowoleni z wyboru Recordati jako
naszego partnera marketingowego w Zachodniej
Europie, biorąc pod uwagę nasze wieloletnie
relacje i ich podejście do pomyślnego
zarządzania przedsiębiorstwem od wielu lat. Ich
doświadczenie
i
powszechnie
uznana

międzynarodowa sieć sprzedaży znajdują odzwierciedlenie w sprawdzonej kompetencji
skutecznego wprowadzania na rynek nowych produktów. Ta współpraca jest zgodna ze
strategią Richtera wprowadzenia na rynek kariprazyny do użytku dla milionów ludzi żyjących
ze schizofrenią, poszukujących nowej skutecznej opcji leczenia– podkreślił Erik Bogsch,
dyrektor zarządzający Gedeon Richter Plc.
–Jesteśmy bardzo zadowoleni z dołączenia tego innowacyjnego produktu leczniczego do
naszej oferty – stwierdził Giovanni Recordati, Prezes i CEO – Terapia centralnego układu
nerwowego stanowi kolejny obszar rozwoju naszej grupy. Wierzymy, że ogólna wysoka
jakość naszej organizacji sprzedaży wraz z konkretnym doświadczeniem w niektórych krajach
w dziedzinie zdrowia psychicznego pozwoli nam wypracować niezbędne podstawy do
przyjęcia tej ważnej, nowej metody leczenia poważnego zaburzenia psychicznego, jakim jest
schizofrenia.

O kariprazynie
Kariprazyna jest doustnym, aktywnym, silnym częściowym agonistą receptorów
dopaminergicznych D3/D2, wykazującym większą selektywność wobec receptorów D3 oraz
wykazującym częściowy agonizm wobec receptorów serotoninergicznych 5-HT1A.
Kariprazyna została wynaleziona przez firmę Richter i opracowana w leczeniu manii
dwubiegunowej i schizofrenii, wspólnie przez firmy Allergan (wcześniej Forest/Actavis) i
Richter. W roku 2015 została dopuszczona do obrotu przez FDA w obu wskazaniach. Obecnie
lek jest w trakcie opracowywania przez firmę Richter na terenie Unii Europejskiej do leczenia
schizofrenii oraz schizofrenii z dominującymi objawami negatywnymi. Za rozwój kliniczny
kariprazyny w leczeniu depresji dwubiegunowej (BD) i jako leczenie wspomagające w
ciężkich zaburzeniach depresyjnych (MDD) w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialne są
firmy Allergan (wcześniej Forest/Actavis) i Richter. Ponadto Mitsubishi Tanabe Pharma
Corporation (MTPC) opracowuje metody zastosowania kariprazyny do leczenia schizofrenii w
Japonii i innych krajach azjatyckich.

O schizofrenii
Schizofrenia jest przewlekłą i upośledzającą funkcjonowanie społeczne chorobą psychiczną,
której występowanie w skali światowej sięga 1% populacji. Schizofrenia znacząco obciąża
pacjentów, ich rodziny i społeczeństwo. Objawy dzielą się na trzy kategorie: objawy
pozytywne (halucynacje, urojenia, zaburzenia myślenia i zaburzenia ruchowe); objawy
negatywne (utrata motywacji i wycofanie społeczne);objawy poznawcze (problemy z
funkcjonowaniem wykonawczym, koncentracją i pamięcią roboczą).
Ofirmie Richter
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) jest wiodącą firmą
farmaceutyczną w Europie Środkowo-Wschodniej, a zakres jej obecnościna rynkach Europy
Zachodniej stale się zwiększa. Osiągnąwszy kapitalizację rynkową na poziomie 3,3 mld euro
(3,6 mld USD) do końca roku 2015, skonsolidowana sprzedaż firmy Richter wyniosła około
1,2 mld EUR (1,3 mld USD). Portfel produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych
obszarów terapeutycznych, w tym ginekologię, centralny układ nerwowy oraz układ
sercowo-naczyniowy. Firma Richter dysponuje największym zespołem badawczorozwojowym w Europie Środkowo-Wschodniej, pierwotne prace badawcze Richtera skupiają
się na zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki powszechnie uznanym
kompetencjom firmy w zakresie chemii sterydów, Richter jest znaczącym graczem w opiece
zdrowotnej dla kobiet na całym świecie. Firma Richter jest również aktywna w obszarze
rozwoju produktów biopodobnych.
O firmie Recordati
Firma Recordati, założona w 1926 roku, jest międzynarodową grupą farmaceutyczną,
notowaną na Włoskiej giełdzie papierów wartościowych (Reuters, Bloomberg RECI.MI REC
IM, ISIN IT 0003828271). Recordati zatrudnia łącznie około 4.000 pracowników, a zajmuje się
badaniami, rozwojem, produkcją i marketingiem produktów farmaceutycznych. Siedziba
firmy mieści się w Mediolanie (Włochy) – z tej lokalizacji Recordati prowadzi działalność w
największych krajach UE, w Rosji, w innych krajach Europy Środkowej
i Wschodniej, w Turcji, w Afryce Północnej oraz w Stanach
Zjednoczonych. Kompetentny zespół przedstawicieli
medycznych promuje szeroką gamę innowacyjnych
produktów farmaceutycznych – zarówno własnych,
jak i licencyjnych –w wielu obszarach
terapeutycznych, w tym w specjalistycznej
działalności poświęconej leczenia rzadkich
chorób. Firma Recordati jest często wybieranym
partnerem dla nowych licencji produktowych na
swoich
terytoriach.
Firma
Recordati
zaangażowana jest w badania i rozwój nowych

specjalności w obrębie układu moczowo-płciowego obszaru terapeutycznego i leczenia
rzadkich chorób. Skonsolidowane przychody firmy za rok 2015 wynosiły 1,047.7 mln euro,
dochód operacyjny sięgnął 278,5 milionów euro, a dochód netto – 198,8 milionów euro.

Szczegółowych informacji udziela,
Aneta Grzegorzewska

The Head of the Corporate Communication
E-mail: a.grzegorzewska@gedeonrichter.com.pl;

