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Komunikat
Richter poszerza swoją wyspecjalizowaną sieć franczyzny w zakresie opieki
zdrowotnej kobiet w Ameryce Łacińskiej

Budapeszt, 19 grudnia 2013 r. – spółka Gedeon Richter Plc. („Richter”) ogłosiła, że podpisała umowę
z właścicielem jej meksykańskiego partnera rynkowego, DNA Pharmaceuticals, S.A. de C.V. („DNA”),
w celu ugruntowania jego bezpośredniej obecności na rynku farmaceutycznym w Meksyku. Zgodnie z
warunkami umowy Richter będzie właścicielem 70% udziałów większościowych w DNA, a pozostałe
30 % udziałów nabędzie w ciągu najbliższych 3 lat. Po podpisaniu umowy spółka joint venture będzie
nosiła nazwę „Gedeon Richter Mexico, S.A.P.I. de C.V.”
Docelowe działania DNA obejmują rejestrację produktów specjalistycznych należących do portfolio
leków w opiece zdrowotnej dla kobiet, koncentrując się przede wszystkim na Esmya® i utworzeniu
powiązanej sieci sprzedaży.
„W świetle niedawno ogłoszonej fuzji w Brazylii, współpraca z DNA jest uważana za kolejny
strategiczny krok mający na celu dywersyfikację obecności geograficznej Richtera w Ameryce
Łacińskiej, jednym z regionów o najszybciej rozwijających się rynkach farmaceutycznych na całym
świecie”,
powiedział
Erik
Bogsch,
dyrektor
generalny
Richtera.

„Ta rozszerzona umowa partnerstwa z Richterem rozpoczyna ekscytujący rozdział w rozwoju naszej
firmy, gdyż oznacza współpracę z jedną z najszybciej rozwijających się firm w zakresie opieki
zdrowotnej kobiet, a także stwarza doskonałe możliwości do wprowadzenia Esmya ® na rynek
meksykański”, powiedział Oscar H. del Cid, Prezes DNA Pharmaceuticals.
Informacje o DNA
DNA Pharmaceuticals to prywatna spółka założona w Miami, Floryda w 1992 roku, działająca w
Ameryce Łacińskiej. Jej spółka zależna, DNA MEXICO, rozpoczęła działalność w 2000 roku i podczas
ostatnich 13 lat uzyskała pozycję lidera na rynku antykoncepcji awaryjnej w Meksyku dysponującego
krajową siecią dystrybucyjną, która umożliwiła dystrybucję jej produktów do ponad 12 tysięcy aptek
na całym kraju.

Informacje o Gedeon Richter Plc.
Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie/Węgry jest dużą firmą
farmaceutyczną w Europie Środkowo-Wschodniej ze stale rosnącą bezpośrednią obecnością w
Europie Zachodniej. Skonsolidowane przychody Richtera w 2012 r. wyniosły ok. 1,1 mld euro (1,5 mld
dolarów), a jego kapitalizacja rynkowa wynosiła 2,3 mld euro (3,1 mld dolarów). Wachlarz produktów
Spółki obejmuje niemal wszystkie kluczowe obszary terapeutyczne, w tym ginekologię, centralny
układ nerwowy i sercowo-naczyniowy. Dysponując największą jednostką w zakresie badania i
rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, działalność badawcza Spółki koncentruje się na
zaburzeniach OUN. Dzięki szeroko cenionej wiedzy w zakresie sterydów, Richter jest znaczącym
graczem w dziedzinie opieki zdrowotnej kobiet na całym świecie. Richter jest również aktywny w
zakresie rozwoju produktów biopodobnych.
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