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Komunikat
Richter nabywa portfolio doustnych środków antykoncepcyjnych spółki Grünenthal

Gedeon Richter Plc ogłasza w dniu dzisiejszym nabycie portfolio doustnych środków
antykoncepcyjnych (OC) firmy Grünenthal GmbH („Grünenthal”). Cena zakupu w gotówce wynosi
236,5 mln euro. Grünenthal to niezależna, rodzinna, międzynarodowa spółka farmaceutyczna o
charakterze badawczym z siedzibą w Aachen, Niemcy – portfolio produktowe spółki obejmuje
wydawane na receptę doustne środki antykoncepcyjne. Marką wiodącą jest opracowana przez firmę i
będąca jej własnością Belara™.
Prowadzona przez Grünenthal działalnośd w zakresie doustnych środków antykoncepcyjnych stanowi
dla spółki Richter strategiczny element biznesowy umożliwiający wzmocnienie jej pozycji na rynkach
Zachodniej Europy oraz rozszerzenie własnego portfolio doustnych środków antykoncepcyjnych.
„Jestem przekonany, że po dokonanym ostatnio nabyciu PregLem transakcja ta stanowid będzie
dalszy ważny krok na drodze ku realizacji naszej strategii korporacyjnej w Zachodniej Europie. Ta
wsparta o solidne podstawy licencja w zakresie doustnych środków antykoncepcyjnych przyczyni się
do dynamicznego wzrostu prowadzonej przez nas sprzedaży leków z dziedziny ginekologii jak również
do rozszerzenia naszego portfolio środków służących ochronie zdrowia kobiet, zapewniając szansę
dalszego wzmocnienia tego specjalistycznego segmentu działalności w większości naszych
kluczowych regionów” – stwierdził Erik Bogsch, dyrektor Generalny Gedeon Richter Plc.
Richter nabył działalnośd w zakresie OC firmy Grünenthal łącznie z prawami dystrybucji i marketingu
na całym świecie, posiadającą zatwierdzenia rejestracyjne. (Grünenthal nie posiada takich
zatwierdzeo w Stanach Zjednoczonych). Zgodnie z umową, Grünenthal zachowuje prawa do
sprzedaży i marketingu portfolio w Ameryce Południowej.
Nabyte portfolio OC zapewni Richterowi podstawę dla tworzenia zespołów sprzedaży i marketingu w
krajach Europy Zachodniej stwarzając z kolei doskonałą bazę rozwoju obecności Grupy Richter na
tych rynkach.
Zgodnie z warunkami umowy, strony zobowiązują się do realizacji transferu technologii przed
koocem 2012 r., a przed tym terminem Grünenthal będzie produkowad i zaopatrywad spółkę Richter
w te produkty dla wszystkich rynków.

W 2009 r. wartośd ogólnoświatowej sprzedaży portfolio doustnych środków antykoncepcyjnych
Grünenthal poza obszarem Ameryki Południowej wyniosła 72 miliony euro. Za największy rynek
uznaje się Niemcy. Według danych rynkowych za rok 2009, rynek ten stanowi około 70% obrotów
ogółem, podczas gdy Hiszpania i Włochy łącznie to 20% sprzedaży.
Zamknięcie transakcji podlega zatwierdzeniu przez German Anti-Trust Authority (Niemiecki Urząd
Antymonopolowy) – przewidywany termin zamknięcia to grudzieo b.r.
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Informacje o spółce Richter Plc
Richter jest wiodącą międzynarodową spółką farmaceutyczną z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech.
Przy wartości skonsolidowanej sprzedaży wynoszącej w 2009r. około 1 mld euro ( 1,3 mld US$) oraz
kapitalizacji rynku wartości 3,2 mld euro (4,3 mld US$), Richter to jedna z największych spółek
farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rdzennymi rynkami spółki Richter są Europa
Środkowo-Wschodnia oraz paostwa WNP; spółka odnotowuje również rosnącą obecnośd w Stanach
Zjednoczonych dzięki pośrednictwu własnych partnerów strategicznych oraz w kluczowych
paostwach Unii Europejskiej, gdzie prowadzi działalnośd poprzez własne komercyjne jednostki
zależne. Portfolio produktowe spółki obejmuje większośd obszarów leczniczych w tym schorzenia
sercowo-naczyniowe, ośrodkowego układu nerwowego oraz ginekologiczne. Richter posiada
największy ośrodek B&R (badawczo-rozwojowy) w Europie Środkowo-Wschodniej, a jego
podstawowa działalnośd badawcza skupia się wyłącznie na zaburzeniach ośrodkowego układu
nerwowego, przy czym główny przedmiot badao klinicznych to schizofrenia, nerwica lękowa,
chroniczny ból oraz depresja. Dysponując szeroko uznaną wiedzą fachową w dziedzinie chemii
steroidalnej, Richter jest znaczącym światowym graczem w zakresie opieki zdrowotnej kobiet.

Informacje o Grünenthal
Grupa Grünenthal to niezależna rodzinna spółka farmaceutyczna o profilu badawczym i działalności
w skali międzynarodowej z siedzibą w Aachen w Niemczech. Cel jej intensywnych działao w zakresie
budowy własnej wyjątkowej pozycji to stanie się spółką, której głównym przedmiotem zainteresowao
jest skupienie się na problemach pacjentów, tak, aby zostad liderem w zakresie innowacyjnych
rozwiązao terapeutycznych. Spółka posiada jednostki stowarzyszone w 35 krajach świata. Produkty
Grünenthal są sprzedawane w ponad 100 krajach, a liczba pracowników (w skali światowej) to około
4 900 osób zatrudnionych w Grünenthal Group. W 2009 roku przychody Grünenthal osiągnęły
wartośd około 881 milionów euro.
Więcej informacji na stronie: www.grunenthal.com.

