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Richter zakłada nową spółkę typu joint venture w Chinach

Firma Gedeon Richter Plc. („Richter”) ogłosiła zawarcie wielu umów z właścicielami swojego partnera
marketingowego, firmą Rxmidas Pharmaceuticals Co. Ltd. („Rxmidas”), których celem jest
zbudowanie bezpośredniej obecności na chioskim rynku farmaceutycznym w nowym kształcie oraz
jej wzmocnienie. Richter będzie posiadad 51-procentowy, większościowy pakiet udziałów w nowo
utworzonej spółce joint venture, a warunki umowy obejmują płatności z góry wraz z płatnościami za
poszczególne etapy związanymi z dalszym wzrostem udziałów firmy Richter w spółce joint venture w
najbliższych latach.

Dzięki nowo powstałej spółce joint venture firma Richter ustanowi swoją bezpośrednią obecnośd
w Chinach, obejmującą 7 biur regionalnych zatrudniających ponad 200 pracowników,
zaangażowanych w promocję i zarządzanie cyklem życia zarówno istniejących produktów firmy
Richter dostępnych na receptę, jak i dostępnych na receptę produktów na licencji podmiotów
zewnętrznych.

Ta ważna transakcja została uznana za dalsze posunięcie strategiczne firmy Richter, które ma na celu
dywersyfikację obecności geograficznej firmy, wzmacniającej jej pozycję w Chinach - jednym z
najszybciej rozwijających się rynków farmaceutycznych.
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Informacje o firmie Gedeon Richter Plc.

Gedeon Richter Plc. (www.richter.hu) z siedzibą w Budapeszcie/Węgry, jest jedną z wiodących firm
farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, rozwijającą bezpośrednią obecnośd w Europie
Zachodniej. Skonsolidowana sprzedaż firmy Richter wyniosła około 1,1 mld EUR (1,5 mld USD), a jej
wartośd rynkowa wyniosła w 2012 roku 2,3 mld EUR (3,1 mld USD). Portfel produktów firmy
obejmuje niemal wszystkie ważne obszary terapeutyczne, w tym choroby ginekologiczne, choroby
ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Dzięki największemu centrum badao i rozwoju w
Europie Środkowo-Wschodniej, oryginalna działalnośd badawcza firmy Richter koncentruje się na
zaburzeniach OUN. Dysponując uznanym doświadczeniem w zakresie chemii hormonów
sterydowych, firma Richter jest znaczącym graczem w dziedzinie opieki zdrowotnej kobiet na całym
świecie. Firma Richter jest także aktywna w zakresie rozwoju produktów biopodobnych.

Informacje o firmie Rxmidas

Rxmidas to prywatna firma założona pod koniec 2007 roku przez doświadczone wyższe kierownictwo
w Chinach. Firma Rxmidas koncentruje się na sprzedaży/promocji i zarządzaniu cyklem życia leków
dostępnych na receptę w Chinach, a także na rozwoju nowych specjalistycznych leków
przeznaczonych na chioski rynek farmaceutyczny. Firma Rxmidas ma siedzibę w Szanghaju i ma
znaczny zasięg na chioskim rynku farmaceutycznym dzięki 7 biurom sprzedaży zatrudniającym 220
pracowników. www.rxmidas.com

