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Komunikat

Gedeon Richter i Orion Corporation będą współpracować nad rozwojem nowych
produktów do leczenia chorób centralnego układu nerwowego
BUDAPESZT i ESPOO, 12 marca 2013 r. – Gedeon Richter Plc. i Orion Corporation ogłosiły
podpisanie umowy dotyczącej długoterminowej i kompleksowej współpracy, której celem
jest odkrycie i rozwój nowych substancji chemicznych do leczenia zaburzeń funkcji
poznawczych.
Zgodnie z umową o współpracy obie firmy wspólnie wybiorą i rozpoczną prace nad trzema
nowymi produktami w fazie rozwoju, dzieląc się po równo kosztami związanymi z rozwojem.
Umowa na razie nie określa praw dotyczących wprowadzania produktów do obrotu na
określonym terytorium.
– Perspektywa współpracy z firmą Orion jest bardzo ekscytująca. Dzięki temu wzmocnimy
kompetencje obu firm w zakresie badań nad preparatami stosowanymi w leczeniu zaburzeń
centralnego układu nerwowego i poszerzymy obecną wiedzę i doświadczenie z korzyścią dla
obu stron. Bardzo cieszymy się z możliwości pracy z firmą Orion i wspólnego opracowywania
nowych terapii, które pozwolą zaspokoić dotychczas niespełnione potrzeby pacjentów i
lekarzy – komentuje dr Zsolt Szombathelyi, Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w
firmie Gedeon Richter.
Dr Reijo Salonen, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w spółce Orion, dodaje: – Choroba
Alzheimera i inne zaburzenia neuropsychiatryczne z deficytem funkcji poznawczych to
niezwykle ciężkie choroby. Orion ma silną motywację do prowadzenia prac w zakresie
rozwoju nowych terapii dla pacjentów dotkniętych tym chorobami. Głównym filarem
naszego modelu prac badawczo-rozwojowych jest szukanie możliwości współpracy, dzięki
której będziemy mogli wykorzystać w jak najlepszy sposób mocne strony obu organizacji.

Firma Gedeon Richter reprezentuje kompetencje naukowe i kulturę organizacyjną, co
zwiększa
prawdopodobieństwo
skutecznej
współpracy,
a
w
konsekwencji
prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu na tym trudnym obszarze terapeutycznym.
Pracownicy obu firm już teraz cieszą się z perspektywy wspólnej pracy w przyszłości.
Szczegółowych informacji udziela
Aneta Grzegorzewska

The Head of the Public Relations
Prokurent
GRMP/GRPL
E-mail: a.grzegorzewska@gedeonrichter.com.pl; agrzegorzewska@grodzisk.rgnet.org

O firmie Gedeon Richter Plc.
Gedeon Richter Plc. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry) jest jedną z największych spółek
farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej z rosnącą liczbą oddziałów w Europie
Zachodniej. Skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży wynoszą ok. 1,1 mld EUR (1,5
mld USD) przy kapitalizacji rynku w wysokości 2,3 mld EUR (1,3 mld USD). Portfel produktów
firmy obejmuje niemal wszystkie istotne obszary terapeutyczne, w tym leki preparaty do
leczenia chorób ginekologicznych, centralnego układu nerwowego oraz układu sercowonaczyniowego. Koncern może pochwalić się największą jednostką badań i rozwoju w Europie
Środkowo-Wschodniej, za pośrednictwem której prowadzone są badania nad chorobami
centralnego układu nerwowego. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu w zakresie
preparatów sterydowych Gedeon Richter jest znaczącym graczem na światowym rynku
preparatów skierowanych do kobiet. Firma również prowadzi aktywne działania w dziedzinie
rozwoju preparatów biopodobnych.

O firmie Orion Corporation
Orion Corporation to fińska spółka farmaceutyczna prowadząca działalność na skalę
globalną, zajmująca się rozwojem produktów leczniczych i testów diagnostycznych. Orion
zajmuje się rozwojem, wytwarzaniem i sprzedażą leków dla ludzi oraz preparatów
weterynaryjnych, substancji czynnych oraz testów diagnostycznych. Spółka nieustannie
opracowuje nowe preparaty lecznicze i metody leczenia. Prace badawczo-rozwojowe spółki
koncentrują się na preparatach stosowanych w leczeniu zaburzeń centralnego układu
nerwowego, preparatów onkologicznych i leków stosowanych w intensywnej terapii oraz
preparaty Easyhaler stosowane w leczeniu chorób płuc.

Na koniec 2012 r. przychody netto spółki ze sprzedaży wyniosły 980 mln EUR przy
zatrudnieniu wynoszącym ok. 3 500 pracowników. Akcje serii A i B spółki są notowane na
giełdzie w Helsinkach (NASDAQ OMX Helsinki).

