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Komunikat

Richter i HRA Pharma rozszerzają zakres umowy o współpracy marketingowej dotyczącej leku
Esmya® na Amerykę Łacińską.
BUDAPESZT i PARYŻ — Spółki Gedeon Richter Plc. („Richter”) i Laboratoire HRA Pharma („HRA
Pharma”) przekazały dziś informację o zawarciu umowy licencyjnej, która obejmuje prawo do
prowadzenia w Ameryce Północnej i Południowej (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady)
działań marketingowych dotyczących octanu uliprystalu (UPA) stosowanego w leczeniu
łagodnych schorzeń ginekologicznych. Firma Richter, której głównym produktem stosowanym w
leczeniu mięśniaka macicy jest Esmya®, zwiększyła tym samym obecność tego produktu na
dynamicznie rozwijającym się rynku południowoamerykańskim. Warunki finansowe zawartej
umowy nie zostały ujawnione.
UPA jest cząsteczką o wysokim potencjale terapeutycznym w dziedzinie zdrowia kobiet. Po
przejęciu firmy PregLem i jej innowacyjnego produktu Esmya® pod koniec 2010 roku spółka
Watson Pharmaceuticals, Inc. nabyła wyłączne prawo do udzielania licencji na prowadzenie
działań rozwojowych i sprzedaż preparatu Esmya® w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. W
grudniu 2011 roku firma Richter uzyskała od HRA Pharma poszerzenie obszaru geograficznego
obowiązywania licencji na sprzedaż Esmya® o kraje WNP i Chiny – dwa ważne rynki o dużym
potencjale wzrostu.
Richter i HRA Pharma to firmy, które mają podobny cel i pragną wspólnie realizować projekty,
dzięki którym kobiety na całym świecie będą miały dostęp do innowacyjnych leków stosowanych
w leczeniu łagodnych schorzeń ginekologicznych. W wyniku zawarcia ogłoszonej dziś umowy
firma Richter uzyskała prawa do dystrybucji i marketingu leku Esmya® na większości kluczowych
rynków farmaceutycznych na świecie.
Laboratoire HRA Pharma
HRA Pharma, licencjodawca UPA, jest wciąż właścicielem globalnych praw do cząsteczki
stosowanej w leczeniu łagodnych schorzeń ginekologicznych, w tym mięśniaka macicy; firma
poszukuje partnerów w zakresie marketingu i dystrybucji w niektórych krajach Azji, w Australii,
Nowej Zelandii, Turcji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. HRA Pharma to wyspecjalizowana firma
farmaceutyczna, zajmująca się opracowywaniem produktów, urządzeń i usług w niszowych
obszarach medycyny oraz udostępnianiem ich lekarzom i pacjentom na całym świecie. Firma
stara się wypełniać luki terapeutyczne w takich obszarach, jak zdrowie reprodukcyjne i
endokrynologia, stosuje nowatorskie rozwiązania w zakresie marketingu i upowszechniania
wiedzy, starając się promować prawidłowe stosowanie leków i zachowania prozdrowotne;
przykładem takiej działalności jest program edukacji w zakresie antykoncepcji w krajach
rozwijających się.

Siedziba spółki HRA Pharma znajduje się w Paryżu (Francja); posiada ona spółki powiązane w
Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji, w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Stworzyła ona
silną sieć laboratoriów badawczo-rozwojowych, zakładów produkcyjnych, ośrodków dystrybucji i
pozarządowych organizacji partnerskich, która umożliwia
zaspokajanie najważniejszych potrzeb pacjentów i poprawę ich stanu zdrowia, w ponad 50
krajach na całym świecie. Więcej informacji na stronie www.hra-pharma.com.
Gedeon Richter Plc
Gedeon Richter Plc. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) jest ważną firmą farmaceutyczną w
Europie Środkowo-Wschodniej, zwiększającą swoją bezpośrednią obecność w Europie
Zachodniej. Skonsolidowane przychody spółki Richter wyniosły około 1,1 mld EUR (1,5 mld USD);
w 2012 roku jej wartość rynkowa osiągnęła kwotę 2,3 mld EUR (3,1 mld USD). Oferta produktów
firmy obejmuje niemal wszystkie ważne obszary terapeutyczne, w tym ginekologię, schorzenia
ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego. Dysponując największym
zespołem badawczo-rozwojowym w Europie Środkowo-Wschodniej, firma koncentruje swoje
badania na schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego. Jako uznany ekspert w dziedzinie
sterydów firma Richter odgrywa ważną rolę na światowym rynku produktów stosowanych w
terapii chorób kobiecych. Prowadzi ona również działalność na rynku produktów biopodobnych.
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