Warszawa 31.08.2011 r.

Richter i STADA nawiązały współpracę przy produkcji dwóch preparatów biopodobnych z
przeciwciałami monoklonalnymi: Rituximabem i Trastuzumabem

BUDAPESZT i BAD VILBEL, 30. sierpnia 2011 roku. Gedeon Richter Plc. („Richter”) oraz STADA
Arzneimittel AG („STADA”) zakomunikowały dzisiaj, że podpisały dwie oddzielne umowy - o licencję i
współpracę – w zakresie produkcji i wprowadzenia na rynek dwóch preparatów biorównoważnych z
przeciwciałami monoklonalnymi: Rituximabem i Trastuzumabem.

Zgodnie z umową, STADA uzyska niewyłączne prawa do dystrybucji biofarmaceutycznej substancji
czynnej Rituximab na terytorium Europy oraz Wspólnoty Niepodległych Państw (z uwagi na względy
prawne, z wyłączeniem Rosji). Produkt jest aktualnie w fazie opracowań przez Gedeon Richter, a jego
dopuszczenie do obrotu – z dzisiejszej perspektywy – spodziewane jest pod koniec 2017 r. Oprócz
licencji dystrybucyjnej dla firmy STADA i ewentualnej własnej działalności handlowej, Richter ma
prawo do przekazania co najwyżej jeszcze jednej licencji na dystrybucje (na obszarze objętym
umową) kolejnemu partnerowi. Po zmianie sytuacji prawnej w Rosji i ewentualnemu pojawieniu się
możliwości sprzedaży na tym terenie, Richter udzieli firmie Stada dodatkowej licencji na dystrybucje w
Rosji.
Niezależnie od płatności wniesionej przy podpisaniu umowy, STADA zobowiązana jest również –
zgodnie z umową – do dalszych płatności, których wysokość zależy od postępów projektu, a które
można oszacować łącznie na kilkanaście milionów euro. STADA jest zobowiązana do zakupu
Rituximabu wyłącznie od Richtera na warunkach już uzgodnionych.
Jak wiadomo, STADA przeprowadziła wstępne prace nad biofarmaceutyczną substancją czynną
Trastuzumab, które jednakże zostały przerwane w końcu 2010 r. w związku z podjęciem przez
STADA strategicznej decyzji o zastosowaniu obniżającej koszty procedury in-licensing. W ramach
zawartej dziś umowy Richter nabędzie wyniki dotychczasowych prac wykonanych przez STADA za
kwotę opiewającą na kilkanaście milionów euro, co znacznie przyspieszy trwające już prace własne
Richtera nad preparatem biopodobnym, zawierającym substancje Trastuzumab. Ponadto, za około
dwa lata, licząc od momentu rozpoczęcia badań klinicznych, STADA otrzyma od Richtera opcję
nabycia licencji na dystrybucję preparatu biopodobnego zawierającego Trastuzumab, na takich
samych warunkach komercyjnych jak w przypadku Rituximabu. O przyjęciu tej opcji STADA będzie
mogła zadecydować jednostronnie.

Prezesi spółki STADA i Richter wyrazili swoje zaangażowanie i determinację w kontynuowaniu
nawiązanej współpracy.
Zdaniem Hartmuta Retzlaff, Prezesa Zarządu STADA Arzneimittel AG, nawiązana dziś współpraca
pokazuje, że strategia STADA, polegająca na rezygnacji z własnego, kosztownego opracowywania
produktu biopodobnego na rzecz współpracy w opracowaniu produktu z Partnerem, a następnie we
współpracy licencyjnej, była właściwa. „Nawiązana dziś współpraca zapewniła nam możliwość
wprowadzenia na rynek dwóch produktów biopodobnych, posiadających szczególnie wysoki potencjał
sprzedaży na naszych głównych rynkach zbytu w Europie, na znacznie korzystniejszych warunkach
niż możliwe do uzyskania, w przypadku samodzielnego ich opracowywania – a wszystko to we
współpracy z tak znakomitym partnerem jak Richter, znanym w branży z wysokiego poziomu wiedzy
fachowej i niezawodności” – stwierdził Retzlaff.
Erik Bogsch, Prezes Gedeon Richter Plc., skomentował zawarte umowy w następujący sposób:
„Zawsze uważaliśmy, że rozwój produktów biopodobnych jest jednym z najważniejszych filarów naszej
strategii. Podejmowaliśmy znaczne wysiłki dla ugruntowania naszej przyszłej pozycji w dziedzinie
biotechnologii, jako kroku do zwiększenia w naszym portfolio udziału produktów o wysokiej wartości
dodanej. Niniejszą umowę uznajemy za istotny etap na drodze do osiągnięcia wytyczonego przez nas
celu znalezienia partnerów strategicznych do opracowywania, wprowadzania na rynek i dystrybucji
naszego portfela produktów biopodobnych. W spółce STADA pozyskaliśmy doskonałego, wysokiej
klasy Partnera, którego silna obecność na rynku i specjalistyczna wiedza w obszarze Badań i
Rozwoju, zarówno produktów generycznych jak i biopodobnych, przyczyni się do realizacji naszej
strategii długoterminowej.”
Dalsze prace nad rozwojem obydwu produktów będą prowadzone pod kierownictwem zespołu
badawczego Gedeon Richter. Uzgodniono także, że STADA będzie podmiotem wspierającym w
specyficznych kwestiach związanych z prawami patentowymi w ramach obu projektów. Dodatkowo
STADA, w razie konieczności, będzie wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem proces uzyskiwania
dopuszczeń do obrotu dla preparatów biopodobnych na obszarze UE.
Informacje o preparatach biopodobnych:
Preparat biopodobny definiowany jest jako produkt biofarmaceutyczny, tzn. lek zawierający w roli
składnika aktywnego białko, wytwarzane przez linie komórek zmodyfikowanych genetycznie, które –
pomimo różnych cech jego produkcji – w porównaniu z białkiem produkowanym pierwotnie i obecnym
już na rynku, wykazuje tak wysokie podobieństwo biologiczne do białka oryginalnego, że może być
stosowane jako jego terapeutyczny ekwiwalent.

Informacje o przeciwciałach monoklonalnych Rituximab i Trastuzumab:
Wśród biofarmaceutyków przeciwciała monoklonalne stanowią klasę składników aktywnych, które –
stosowane jako farmaceutyki – aktywują naturalne mechanizmy obronne organizmu przed chorobami.
Stosowane są w szczególności w terapii nowotworów oraz w leczeniu chorób wywołanych przez
własne antygeny. Rituximab jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w leczeniu różnych
postaci nowotworów, takich jak chłoniak nieziarniczy oraz różne choroby układu odpornościowego,
takie jak artretyzm reumatyczny. Rynek zbytu w Europie wg cen producentów, podawanych przez
różne międzynarodowe agencje badania rynku szacuje się na ok. 1,15 mld EUR rocznie. Trastuzumab
jest przeciwciałem monoklonalnym stosowanym w leczeniu niektórych postaci nowotworów piersi i
żołądka, którego rynek zbytu w Europie, wg cen producentów, podawanych przez różne
międzynarodowe agencje badania rynku, szacuje się, na ok. 1,39 mld EUR rocznie.

