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Richter wzmacnia swoja obecność w sektorze produktów dedykowanych ochronie zdrowia kobiet
w Ameryce Łacińskiej

Budapeszt, 20 maja 2014 – Gedeon Richter Plc. („Richter”) ogłosił podpisanie z Andelam B.V.,
holenderską spółką z ograniczona odpowiedzialnością („Andelam”), umowy dotyczącej zakupu 51%
większościowych udziałów w firmie marketingowej Mediplus N.V. z siedzibą w Curaçao (“Mediplus”).
Zgodnie z warunkami umowy Richter nabędzie pozostałe 49% udziałów w ciągu najbliższych 3 lat.
Według umowy Richter jest zobowiązany do uiszczenia opłaty wstępnej związanej z nabyciem
większościowego pakietu akcji Mediplus. Dalsze transze będą zależne od określonych wyników
realizacji celów postawionych firmie.
Mediplus jest dobrze znaną firmą marketingową, która obejmuje dzięki spółkom zależnym, szereg
krajów Ameryki Łacińskiej w tym: Ekwador, Peru, Chile i Boliwię. Sprzedaje również produkty
farmaceutyczne do Ameryki Środkowej i na Karaiby. Głównym profilem działalności firmy Mediplus
jest rejestracja i wprowadzanie na rynek, wyżej wymienionych krajów, produktów ochrony zdrowia
kobiet oraz produktów ginekologicznych m.in. preparatu Esmya®.
Poprzednie dwa przejęcia w Brazylii i Meksyku ogłoszono pod koniec 2013 roku. Obecna transakcja
jest kolejnym krokiem we wzmacnianiu pozycji Richtera w Ameryce Łacińskiej, jednego z najszybciej
rozwijających się regionów na świecie.
Na temat Gedeon Richter Plc.
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech, jest główną firmą
farmaceutyczną w Europie Środkowo-Wschodniej, z rozwijającą się bezpośrednio obecnością w
Zachodniej Europie. Skonsolidowane przychody Richtera wyniosły około 1,2 mld euro (1,6 mld USD),
a jego kapitał rynkowy wyniósł 2,8 mld euro ( 3,8 mld USD) w roku 2013. Oferta produktów firmy
obejmuje niemal wszystkie ważne obszary terapeutyczne, w tym: ginekologię, centralny układ
nerwowy, układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największy zespół R&D w Europie ŚrodkowoWschodniej, działalność badawczo-rozwojowa skupia się na zaburzeniach ośrodkowego układu
nerwowego. Z powszechnie znanym doświadczeniem chemicznym w sterydach, Richter jest
znaczącym graczem w kobiecej ochronie zdrowia na całym świecie. Richter jest również aktywny w
zakresie rozwoju produktów biopodobnych.

Szczegółowych informacji udziela,
Aneta Grzegorzewska

The Head of the Public Relations
Prokurent
GRMP/GRPL
E-mail: a.grzegorzewska@gedeonrichter.com.pl; agrzegorzewska@grodzisk.rgnet.org

