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Komunikat

Firmy Richter i Acrux zawarły porozumienie w sprawie komercjalizacji Estradiol Spray na rynkach
poza USA.
BUDAPESZT i MELBOURNE – Gedeon Richter Plc. (dalej „Richter”) i Acrux Ltd. (dalej „Acrux”) ogłosiły
w dniu dzisiejszym, że firma Richter będzie prowadziła komercjalizację opracowanej przez firmę
Acrux terapii estradiolem w sprayu do stosowania na skórę w leczeniu objawów menopauzy u kobiet,
na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym, że firma Richter posiada powszechnie
uznawane doświadczenie i wiedzę w dziedzinie chemii steroidów, jest ona ważnym graczem na
światowym rynku leków stosowanych w chorobach kobiecych, obecnym w krajach Unii Europejskiej,
w regionie Wspólnoty Niepodległych Państw oraz umacniającym swoją pozycję na rynkach
wschodzących.
Firma Acrux przekazała firmie Richter licencję na wytwarzanie i sprzedaż na wszystkich terytoriach
poza Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową, RPA, Szwajcarią, Australią i Nową Zelandią, gdzie
Acrux wyznaczył już dystrybutorów. Zgodnie z warunkami umowy, poza opłatami licencyjnymi od
wartości sprzedaży, Acrux otrzyma z góry wypłatę w wysokości 1 mln USD, a następnie dalsze
płatności w kwocie 2,6 mln USD, uzależnione od osiągania kolejnych etapów w zakresie rejestracji w
Unii Europejskiej. Acrux spodziewa się pierwszych opłat licencyjnych od wartości sprzedaży w 2015 r.
Firma Richter pokryje wszystkie koszty związane z komercjalizacją produktu.
– Traktujemy to porozumienie jako kolejny krok w kierunku umacniania naszych obecnych
przedsięwzięć franczyzowych w obszarze leczenia chorób kobiecych, stanowiący ogromnie ważną
inicjatywę strategiczną dla naszej firmy – stwierdził Erik Bogsch, Dyrektor Zarządzający w firmie
Richter.
– Ogromnie cieszymy się z tego, że możemy ogłosić nawiązanie strategicznej współpracy między
Acrux i Gedeon Richter, która umożliwi komercjalizację naszego unikalnego estradiolu w sparyu na
rynkach poza Stanami Zjednoczonymi – powiedział Ross Dobinson, Prezes Acrux. – Jesteśmy
zadowoleni z realizacji pierwszego elementu strategii dostarczania wartości akcjonariuszom, którą
ogłoszono na ostatnim dorocznym Walnym Zgromadzeniu Acrux, i czekamy na możliwość
informowania o postępie w zakresie innych inicjatyw w najbliższej przyszłości – dodał.

Informacja na temat firmy Acrux Ltd
Australijska firma Acrux jest dostawcą leków zajmującym się opracowywaniem i komercjalizacją
asortymentu preferowanych przez pacjentów, opatentowanych produktów farmaceutycznych
przeznaczonych na rynki światowe, z wykorzystaniem innowacyjnej technologii podawania leków
przez skórę.
Szybkoschnące, niewidoczne spraye lub płyny zapewniają drogę podawania niewywołującą
podrażnień skóry lub wywołującą niewielkie podrażnienia, doskonałą tolerancję w aspekcie
kosmetycznym oraz prosty, dokładny i elastyczny sposób dawkowania. Platforma technologiczna jest
chroniona szerokim zakresem odpowiednio zróżnicowanych, już opublikowanych patentów.
Acrux sprzedaje swoje produkty poprzez licencjobiorców w Stanach Zjednoczonych, Europie i
Australii. Firma ma także produkty będące w fazie rejestracji lub opracowywania.

Informacja na temat firmy Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Plc. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) to jedna z najważniejszych firm
farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zwiększająca swoją bezpośrednią obecność w
Europie Zachodniej. W 2012 roku wartość sprzedaży skonsolidowanej firmy Richter wyniosła około
1,1 mld euro (1,5 mld USD), a kapitalizacja rynkowa sięgnęła kwoty 2,3 mld euro (3,1 mld USD).
Asortyment produktów firmy obejmuje niemal wszystkie obszary terapeutyczne, w tym leki
stosowane w ginekologii, w chorobach ośrodkowego układu nerwowego i w chorobach układu
krążenia. Firma ma największy dział badawczo-rozwojowy w Europie Środkowo-Wschodniej, przy
czym jej badania naukowe nad lekami innowacyjnymi skupione są na zaburzeniach ośrodkowego
układu nerwowego. W związku z tym, że firma Richter ma powszechnie uznawane doświadczenie i
wiedzę w dziedzinie chemii steroidów, jest ona ważnym graczem na światowym rynku leków
stosowanych w chorobach kobiecych. Firma Richter prowadzi również działalność w zakresie
opracowywania produktów biopodobnych.
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