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Komunikat otrzymują wszyscy pracownicy GRMP i GRPL.
Komunikat
Richter poszerza swoje prawo do sprzedaży leku Esmya™

Gedeon Richter Plc. i HRA Pharma ogłosiły w dniu wczorajszym podpisanie umowy licencyjnej, w ramach
której Richter uzyskał wyłączne prawa do dystrybucji i sprzedaży innowacyjnego leku Esmya™, (octan
uliprystalu) stosowanego w leczeniu mięśniaków macicy, na terytorium Rosji, pozostałych paostw WNP i
Chin. Nie ujawniono warunków finansowych transakcji.
7 października 2010 r. Richter ogłosił przejęcie PregLem, prywatnej szwajcarskiej firmy farmaceutycznej
zajmującej się leczeniem łagodnych schorzeo ginekologicznych. Najważniejszym produktem z
asortymentu nabytej spółki jest Esmya™, stosowana w leczeniu mięśniaków macicy, zawierająca octan
uliprystalu, nowy związek chemiczny, na który licencji udzieliła firma HRA Pharma W wyniku przejęcia
spółki, Gedeon Richter Plc. nabył prawa do dystrybucji i sprzedaży leku Esmya™ w Unii Europejskiej i
Ameryce Północnej.
16 grudnia 2010 r. firma Watson Pharmaceuticals, Inc. uzyskała od firmy Richter – PregLem wyłączne
prawo do promowania i sprzedaży leku Esmya™ w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Po zawarciu tej transakcji z HRA Pharma, Richter rozszerzył zasięg geograficzny leku Esmya™ na jeden ze
swoich najważniejszych rynków, WNP, a także na Chiny, rynek charakteryzujący się dużymi
możliwościami rozwoju.

O firmie HRA Pharma
HRA Pharma to prywatna europejska firma farmaceutyczna zajmująca się opracowywaniem produktów,
wyrobów i usług pomocniczych w niszowych dziedzinach ochrony zdrowia oraz udostępnianiem ich
lekarzom i pacjentom na całym świecie. Spółka koncentruje się na lukach terapeutycznych w dziedzinie
zdrowia reprodukcyjnego i endokrynologii. Korzystając z nowatorskich rozwiązao marketingowych i
realizując społecznie pożyteczne programy, takie jak edukacja w dziedzinie antykoncepcji w krajach
rozwijających się, promuje dobre postępowanie lecznicze i terapeutyczne. HRA Pharma posiada siedzibę
w Paryżu oraz oddziały w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Utworzyła również
silną sied, składającą się z partnerów w zakresie badao i rozwoju, produkcji i dystrybucji oraz z organizacji
pozarządowych, która pomaga jej spełniad najistotniejsze potrzeby pacjentów oraz poprawiad ich stan
zdrowia w ponad 50 krajach całego świata. Więcej informacji można znaleźd na stronie www.hrapharma.com.

O firmie Richter Plc
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) to największa firma
farmaceutyczna na Węgrzech i jedna z największych w Europie Środkowo-Wschodniej, rozszerzająca
swoją bezpośrednią działalnośd w Europie Zachodniej. W 2010 r. skonsolidowana sprzedaż Richtera
wyniosła około 1 mld EUR (1,3 mld USD), a jego kapitalizacja rynkowa sięgnęła 2,9 mld EUR (3,8 mld
USD). Asortyment produktów firmy obejmuje niemal wszystkie ważniejsze obszary terapeutyczne, w
tym układ krążenia, ośrodkowy układ nerwowy i ginekologię. Posiada ona największy dział badao i
rozwoju w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Badania nad rozwojem leków oryginalnych koncentrują
się wyłącznie na zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jej głównymi celami klinicznymi są
schizofrenia, lęki, przewlekłe bóle i depresja. Dzięki powszechnie uznawanej specjalistycznej wiedzy w
zakresie chemii sterydów, firma jest również na całym świecie ważnym graczem na rynku leków
ginekologicznych.
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