Budapeszt/Warszawa, 16.XII.2013r.

Ekspansja specjalistycznych produktów ginekologicznych Richtera w Ameryce Łacińskiej. Richter
uzyska pakiet większościowy w jednej z brazylijskich firm dystrybucyjnych sprzedających leki.
Budapeszt, 16. grudnia 2013 r. - Richter Gedeon Nyrt. (zwana dalej: „Richter”) w dniu dzisiejszym
ogłasza, że z właścicielem swojego nowego partnera handlowego Next Pharma Representaçăo,
Importadora, Exportadora e Distribuidora Eireli - EPP (zwanej dalej: “Next Pharma”) podpisała
umowę mającą na celu bezpośrednie wejście na brazylijski rynek farmaceutyczny. Początkowo
Richter będzie posiadał większościowy, 51% pakiet udziałów w przedsiębiorstwie Next Pharma, zaś
umowa zapewni mu opcjonalnie możliwość uzyskania w przyszłości pozostałych 49%. Po podpisaniu
umowy przedsiębiorstwo zyska nową nazwę „Gedeon Richter do Brasil Importadora, Exportadora e
Distribuidora S.A.”.
Głównym profilem działalności Next Pharma będą preparaty z linii leków ginekologicznych, w tym
również Esmya®, uzyskanie świadectw rejestracji w Brazylii, a także budowa sieci marketingowej
wspierającej sprzedaż i promocję tych produktów.
Ta niezwykle ważna transakcja jest kolejnym strategicznym krokiem na drodze ekspansji
geograficznej Richtera, który zapewni spółce bezpośrednią obecność w Brazylii jako jednym z
najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków farmaceutycznych na świecie.
Next Pharma – Dane dodatkowe
Next Pharma została założona w 2010 roku przez posiadającego duże doświadczenie brazylijskiego
biznesmena jako przedsiębiorstwo prywatne. Przedsiębiorstwo zaopatruje szpitale prywatne i
państwowe, sieci aptek, a także różne brazylijskie instytucje państwowe. Jego mocną stroną jest
poszukiwanie reprezentujących najnowocześniejszą technologię produktów odpowiadających na
specjalne potrzeby rynku farmaceutycznego, a następnie przeprowadzenie skutecznego
postępowania rejestracyjnego przed organami państwowymi.
Richter Gedeon Nyrt.
Richter Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie jest jednym z największych w
Europie Środkowo-Wschodniej przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego, posiadającym swoją
bezpośrednią reprezentację również na rynkach Europy Zachodniej. W 2012 roku wyceniana na
giełdzie na 2,3 miliarda Euro (3,1 miliarda USD) Spółka osiągnęła przychód skonsolidowany na
poziomie 1,1 miliarda Euro (1,5 miliarda USD). Paleta produktów Spółki obejmuje wszystkie
najważniejsze obszary terapeutyczne: ginekologię, centralny układ nerwowy, choroby serca i układu
krwionośnego, itp. Gedeon Richter, posiada największe w Europie Środkowo- Wschodniej centrum
badawczo – rozwojowe. Przedsiębiorstwo koncentruje swoje badania nad produktami oryginalnymi z
obszaru chorób centralnego układu nerwowego.

Dzięki cieszącej się szerokim uznaniem wiedzy z zakresu chemii sterydów i leków hormonalnych
Richter Gedeon Nyrt. jest jednym z najważniejszych na świecie producentów leków ginekologicznych.
Spółka przeznacza znaczne środki na rozwój produktów biopodobnych.
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