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Gedeon Richter umacnia swoją pozycję w Chinach

Spółka Gedeon Richter Plc. („Richter”) poinformowała o wykupieniu pozostałych 50 proc. udziałów
należących do jej partnera Rxmidas Pharmaceuticals Holdings Ltd. Transakcja jest kontynuacją
powołania spółki joint venture ogłoszonego w grudniu 2010 r. Początkowy udział w kapitale spółki
wynosił 50 proc. Obecnie Richter posiada więc 100 proc. udziałów w Gedeon Richter Rxmidas Joint
Venture Co. Ltd., tym samym sprawując całkowitą kontrolę nad jej działalnością w obszarze środków
antykoncepcyjnych i leków sprzedawanych bez recepty na terenie Chin. Nie ujawniono warunków
finansowych transakcji.
Transakcja stanowi kolejny ważny krok podkreślający zaangażowanie spółki Richter w rozszerzanie
działalności w Chinach, stanowiących jeden z najszybciej rozwijających się rynków farmaceutycznych.

Gedeon Richter Plc.
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu), z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), jest jedną z największych
firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność
na rynkach Europy Zachodniej. W 2014 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na
poziomie 1,1 mld euro (1,5 mld dol.), a jej wartość giełdowa wyceniana była na 2,1 mld euro (2,5 mld
dol.). Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje niemal wszystkie najważniejsze obszary
terapeutyczne, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy.
Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Richter
koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu
nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii
steroidów Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Jest również firmą
aktywnie angażującą się w rozwój produktów biopodobnych.

Rxmidas
Rxmidas to spółka prywatna założona pod koniec 2007 roku przez grupę doświadczonych
menedżerów z Chin.
Działalność spółki polega na sprzedaży i promowaniu leków na terenie Chin oraz zarządzaniu ich
cyklem życia, jak również na opracowywaniu specjalistycznych preparatów leczniczych na potrzeby
chińskiego rynku farmaceutycznego. Siedziba spółki Rxmidas mieści się w Szanghaju. Firma posiada
znaczące doświadczenie w działalności na chińskim rynku farmaceutycznym.
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