Budapeszt/Warszawa, 27.I.2015r.

Podpisanie umowy o licencjonowaniu i dystrybucji pomiędzy Gedeon Richter a
Bayer HealthCare
Budapeszt, Węgry – 27 stycznia 2015 r. – Spółka Gedeon Richter (dalej: „Richter”)
poinformowała dziś o podpisaniu umowy o licencjonowaniu i dystrybucji z firmą Bayer
HealthCare (dalej: „Bayer”), dotyczącej wprowadzenia do sprzedaży plastra
antykoncepcyjnego Bayer o obniżonej zawartości gestodenu i etynyloestradiolu. Produkt ten
sprzedawany będzie na terenie Unii Europejskiej, innych krajów europejskich oraz niektórych
krajów Ameryki Łacińskiej pod nazwą handlową Lisvy®. Władze większości krajów
europejskich wyraziły zgodę na komercjalizację produktu, po uzyskaniu akceptacji Unii
Europejskiej, która nastąpi w pierwszym kwartale 2014 r.
Zgodnie z warunkami porozumienia niezwłocznie po podpisaniu umowy Richter dokona
płatności z góry, natomiast dalsze istotne opłaty będą ponoszone w miarę postępów procesu
wprowadzania produktu do sprzedaży. Po wprowadzeniu produktu na rynek na rzecz
koncernu Bayer uiszczane będą ponadto dalsze opłaty licencyjne uzależnione od wartości
sprzedaży.
Na mocy porozumienia Richter ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie oraz pokrycie
kosztów badania PASS (badań bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia), zgodnie z
wymaganiami Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka przy Europejskiej Agencji ds. Leków
(PRAC).
– Podtrzymujemy nasze zaangażowanie w rozwój oraz wprowadzanie na rynek produktów
leczniczych, których celem jest poprawa jakości życia kobiet niezależnie od wieku. Podpisane
porozumienie jest kolejnym krokiem rozszerzającym naszą obecną globalną sieć partnerów
marki w zakresie leczenia chorób kobiecych. Jest to nadrzędny cel strategiczny dla naszej
spółki– oświadczył Erik Bogsch, dyrektor zarządzający spółki Gedeon Richter.
– Jako wiodąca spółka w dziedzinie antykoncepcji hormonalnej dysponujemy bogatym
portfolio środków dla kobiet przeznaczonych do stosowania w krótkim i długim okresie, a
także do trwałej antykoncepcji. Niemniej jednak, aby w pełni wykorzystać potencjał plastrów

antykoncepcyjnych, postanowiliśmy połączyć siły ze spółką Gedeon Richter, która przejmie
działania w regionie Europy oraz wybranych krajów Ameryki Łacińskiej – powiedział Scott
Sherriff, dyrektor działu Chorób Kobiecych w spółce Bayer HealthCare Pharmaceuticals.
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