Budapeszt/Warszawa, 29.V.2014r.

Gedeon Richter Plc. oraz Laboratoire HRA Pharma podpisały umowę w sprawie praw własności
intelektualnej do preparatu Esmya® na obszar Ameryki Łacińskiej.

Budapeszt i Paryż - Gedeon Richter Plc. (“Richter”) oraz Laboratoire HRA Pharma (“HRA Pharma”)
ogłosiły dzisiaj, że zawarły umowę kupna/sprzedaży dotyczącą praw własności intelektualnej do
octanu ulipristalu (UPA), preparatu skutecznego w leczeniu łagodnych zaburzeń ginekologicznych.
Umowa obejmuje terytorium Ameryki Łacińskiej. Nie ujawniono żadnych warunków finansowych
związanych z tą umową.
Pod koniec roku 2010, po nabyciu firmy PregLem i jej innowacyjnego produktu Esmya®, spółka
Watson Pharmaceuticals Inc. otrzymała wyłączne prawa licencyjne do opracowywania i
wprowadzania do obrotu preparatu Esmya® w USA, i w Kanadzie. W grudniu 2011 spółka Richter
uzyskała od HRA Pharma zgodę na poszerzenie zakresu geograficznego do dystrybucji preparatu
Esmya® na kraje WNP i Chiny, czyli dwa kluczowe rynki charakteryzujące się znacznym potencjałem
wzrostu. W czerwcu 2013 Richter oraz HRA Pharma zawarły umowę licencyjną dotyczącą praw do
sprzedaży octanu ulipristalu w regionie Ameryki Łacińskiej.
„Transakcja ta jest uważana za kolejne działanie strategiczne w celu wzmocnienia bezpośredniej
obecności Richtera w Ameryce Łacińskiej, oraz stopniowego dochodzenia do pozycji światowego
gracza na rynku produktów dedykowanych ochronie zdrowia kobiet”, powiedział Erik Bogsch,
Dyrektor Zarządzający Gedeon Richter.
Dyrektor Generalna HRA Pharma, Erin Gainer, dodała “ Umowa nadaje nowy wymiar naszego
partnerstwa z GR i oznacza naszą wspólną wolę ułatwiania dostępu do najlepszych leków w tej klasie,
dla wszystkich kobiet, bez względu na miejsce zamieszkania.”
O Laboratoire HRA Pharma
HRA Pharma, licencjodawca UPA (octanu ulipristalu) nadal zachowuje ogólnoświatowe prawa do
cząsteczki odpowiedzialnej za leczenie łagodnych zaburzeń ginekologicznych, w tym mięśniaków
macicy. Spółka poszukuje partnerów do sprzedaży i dystrybucji preparatów leczniczych w różnych
rejonach Azji, Australii, Nowej Zelandii, Turcji, krajach Bliskiego Wschodu i Afryki. HRA Pharma to
specjalistyczna spółka farmaceutyczna, która projektuje produkty, urządzenia i usługi wspomagające

w niszowych obszarach związanych ze zdrowiem. Udostępnia je lekarzom i pacjentom na całym
świecie.
Spółka wyszukuje luki terapeutyczne w obszarach ginekologii i endokrynologii. Wykorzystuje także
innowacyjne rozwiązania marketingowe oraz społeczne programy edukacyjne, np. o antykoncepcji
w krajach rozwijających się, by promować zdrowe podejście do opieki zdrowotnej i leczenia chorób.
Posiada siedzibę w Paryżu (Francja) oraz jednostki zależne w Europie Zachodniej, dzięki czemu
zbudowała silną sieć partnerów z zakresu badań i rozwoju, produkcji, dystrybucji, a także
współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Pozwala jej to wpływać na zaspokajanie krytycznych
potrzeb pacjentów i poprawę zdrowia ludzi w ponad 50 krajach na całym świecie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hra-pharma.com.
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