


Gedeon Richter Plc.

Gedeon Richter jest jedną z największych fi rm 

farmaceutycznych w krajach Unii Europejskiej. Główna 

siedziba koncernu znajduje się na Węgrzech. Firma 

oferuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie farmacji, 

a jej aktywność jest wielowymiarowa, z sukcesem łączy 

ponadstuletnią tradycję i doświadczenie z osiągnięciami 

najnowszej technologii. Dzięki rozbudowanej sieci 

sprzedaży produkty Gedeon Richter są obecne w blisko 

100 krajach świata. Główny kierunek aktywności fi rmy 

wyznacza wspieranie walki z chorobami, przy 

zastosowaniu innowacyjnych środków, w celu poprawy 

jakości życia ludzkiego. Ogromną rolę w działalności 

koncernu odgrywa dbałość o zrównoważony rozwój 

gospodarczy i społeczny oraz ochrona środowiska. 

Gedeon Richter to przede wszystkim ludzie – w fi rmie 

znalazło zatrudnienie ponad 11 tys. pracowników. Ich 

zaangażowanie i profesjonalizm sprawiły, że GR stał się 

liderem na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. 

W 2013 roku wartość sprzedaży produktów Richtera 

osiągnęła 1,2 mld euro, co świadczy o zaufaniu klientów 

do marki i efektywności leczenia za pomocą preparatów 

oferowanych przez koncern.
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Wczoraj, dziś, jutro

W 1901 roku młody farmaceuta Gedeon Richter 

otrzymał licencję na wytwarzanie leków. W aptece 

„Sas” (Pod Orłem), która po dzień dzisiejszy jest 

własnością koncernu, stworzył własne laboratorium 

i rozpoczął w nim produkcję farmaceutyków. 

W 1907 roku, decydując się na rozszerzenie 

działalności na skalę przemysłową, wybudował 

nowoczesną fabrykę farmaceutyczną w dzielnicy 

Kőbánya, na przedmieściach Budapesztu.

Gedeon Richter od początku inwestował w rozwój 

i jakość wytwarzanych produktów, wykorzystując 

przy tym swoje szerokie kontakty międzynarodowe. 

Nieustannie prowadzone badania, wdrażanie 

innowacyjnych rozwiązań i przede wszystkim 

profesjonalizm zatrudnionych pracowników 

przesądziły o sukcesie fi rmy. I nawet zawirowania 

historyczne, które miały miejsce w pierwszej 

połowie XX wieku, Gedeon Richter – dzięki trafnym 

decyzjom i umiejętnemu zarządzaniu – przetrwał 

zwycięsko. Nie tylko utrzymał dominującą pozycję 

fi rmy na Węgrzech, ale też sprawił, że stała się ona 

liderem na rynkach farmaceutycznych w Europie 

Środkowo-Wschodniej, co z kolei utorowało jej 

drogę do światowej ekspansji.

Od tamtego czasu koncern wzmacnia swoją pozycję 

zarówno w Europie, jak i na świecie, m.in. stale 

poszerzając linię własnych produktów. Z tym 

wszystkim wiążą się ogromne inwestycje. Jednak 

dzięki prowadzeniu strategicznej współpracy 

z zakresu badań i rozwoju, a także marketingu 

i sprzedaży grupa Gedeon Richter zapewnia sobie 

dynamiczny rozwój w przyszłości.
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Rosja

ZAO Gedeon Richter RUS CJSC (Jegoriewsk, Rosja)

1996 rok

Działalność: wytwarzanie i konfekcjonowanie 

produktów

Główne dziedziny terapeutyczne: centralny układ 

nerwowy, układ krążenia

Liczba pracowników: 370

Sprzedaż farmaceutyków w podziale na regiony (2014 r.)

Rosja 28%

Ukraina 6%

Inne kraje WNP 8%

Inne kraje  4%

USA 5%

EU15 15%

EU10 8%Chiny 4%

Ameryka Łacińska 2%

Polska 6%

Rumunia 3%

Węgry 11%

Światowa ekspansja

Gedeon Richter jest największym węgierskim 

producentem farmaceutyków i marką 

rozpoznawalną na całym świecie. Dzięki 

rozbudowanej sieci sprzedaży nie tylko na 

Węgrzech, ale też w Europie Środkowo-Wschodniej 

i w krajach WNP fi rma jest obecna na pięciu 

kontynentach – w jej imieniu działa 29 biur 

przedstawicielskich oraz 31 spółek handlowych 

i marketingowych. Działalność koncernu 

wspiera siedem spółek zależnych i joint venture 

zajmujących się produkcją i badaniami. 

Firma dostarcza składniki aktywne i gotowe 

produkty do prawie stu krajów świata. W 2011 roku 

grupa stworzyła medyczne przedstawicielstwo 

handlowe i sieć sprzedaży w Europie Zachodniej, 

zaś w 2013 roku rozpoczęła dalszą ekspansję 

w Ameryce Łacińskiej, by również w tym rejonie 

wprowadzać swoje produkty ginekologiczne. 

Gedeon Richter – w ramach umów o współpracy 

strategicznej i dostawach długoterminowych 

– dostarcza farmaceutyki także swoim partnerom 

w Stanach Zjednoczonych.
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Rumunia Indie

Polska

Niemcy

Gedeon Richter Romania (Târgu Mures, Rumunia)

1998 rok

Działalność: wytwarzanie, rozwój i konfekcjonowanie 

produktów, prowadzenie centrum logistycznego

Główne dziedziny terapeutyczne: centralny układ 

nerwowy, układ krążenia, urologia

Liczba pracowników: 575

Richter-Themis Medicare Private Ltd. (Vapi, Indie)

2004 rok

Działalność: wytwarzanie substancji czynnych 

i półproduktów

Liczba pracowników: 272

Gedeon Richter Polska (Grodzisk Mazowiecki, Polska)

2002 rok

Działalność: wytwarzanie i konfekcjonowanie 

produktów, badania i rozwój

Główne dziedziny terapeutyczne: kardiologia, interna

Gedeon Richter Marketing Polska (Warszawa, Polska)

2008 rok, przedstawicielstwo od 1994 roku

Działalność: marketing

Liczba pracowników w obu spółkach: 855

Richter-Helm BioLogics (Hamburg, Hanower 

i Bovenau, Niemcy)

2007 rok

Działalność: rozwój biotechnologiczny i produkcja

Portfolio produktowe: białka rekombinowane, DNA 

plazmidowe i szczepionki bakteryjne

Liczba pracowników: 155
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Grupa Gedeon Richter

Spółki zależne i joint venture 
zajmujące się rozwojem i produkcją

Niemcy, Bovenau – Richter-Helm BioLogics 
GmbH & Co KG

Indie, Vapi – Richter-Themis Medicare 
Private Ltd.

Chiny, Szanghaj – GRmidas Pharmaceuticals
Company Ltd.

Polska, Grodzisk Mazowiecki – Gedeon Richter 
Polska Sp. z o.o.

Rosja, Jegoriewsk – ZAO Gedeon Richter RUS
CJSC

Rumunia, Tårgu Mures – Gedeon Richter
Romania S.A.

Szwajcaria, Genewa – PregLem SA

Biura przedstawicielskie
Armenia, Erywań

Azerbejdżan, Baku

Białoruś, Mińsk

Bułgaria, Sofi a

Chiny, Szanghaj

Estonia, Tallin

Gruzja, Tbilisi

Indie, Mumbaj

Kazahstan, Ałmaty

Kirgistan, Biszkek

Łotwa, Marupe

Litwa, Wilno

Mołdawia, Kiszyniów

Mongolia, Ułan Bator

Rosja, Irkuck

Rosja, Kazań

Rosja, Chabarowsk

Rosja, Krasnodar

Rosja, Moskwa

Rosja, Nowosybirsk

Rosja, Sankt Petersburg

Rosja, Jekaterynburg

Rosja, Wołgograd

Serbia, Belgrad

Tadżykistan, Duszanbe

Turkmenistan, Aszchabad

Ukraina, Kijów

Uzbekistan, Taszkent

Wietnam, Ho Chi Minh

Spółki handlowe i marketingowe

Armenia, Erywań – SP OOO Richter-Lambron,
SP OOO Gedeon Richter Apteka

Austria, Wiedeń – Gedeon Richter Austria GmbH

Belgia, Diegem – Gedeon Richter Benelux SPRL

Chiny, Szanghaj – RXmidas Pharmaceuticals Company Limited

Kolumbia, Bogota – Gedeon Richter Columbia S.A.S.

Chorwacja, Zagrzeb – Gedeon Richter d.o.o.

Czechy, Praga – Gedeon Richter Marketing ČR s.r.o.

Francja, Paryż – Gedeon Richter France S.A.R.L.

Niemcy, Kolonia – Gedeon Richter Pharma GmbH

Niemcy, Hamburg – Richter-Helm Biotec GmbH 
& Co. KG

Włochy, Mediolan – Gedeon Richter Italia s.r.l.

Jamajka, Kingston – Medimpex West 
Indies Ltd.

Kazahstan, Ałmaty – Gedeon Richter KZ

Meksyk, Tlalnepantla de Baz – Gedeon Richter Mexico, 
S.A.P.I. de C.V.

Mołdawia, Kiszyniów – Richpangalfarma S.R.L., Gedeon 
Richter Retea Farmaceutica S.R.L.

Polska, Warszawa – Gedeon Richter Marketing Polska
Sp. z o.o. 

Portugalia, Lizbona – Gedeon Richter Portugal, 
Unipessoal LDA

Rumunia, Kluż-Napoka – SC Phar ma pharm Romania S.A.

Rumunia, Corunca – Gedeon Richter Farmacia S.A.

Rosja, Moskwa – OOO Farmarichter

Słowacja, Bratysława – Gedeon Richter Slovakia, s.r.o.

Słowenia, Ljubljana – Gedeon Richter d.o.o.

Hiszpania, Barcelona – Gedeon Richter Ibérica S.A.

Szwajcaria, Cham – Gedeon Richter Schweiz AG

Szwecja, Sztokholm – Gedeon Richter Nordics AB

Ukraina, Kijów – OOO Gedeon Richter Ukrfarm

Ukraina, Wysznewo – PAT Gedeon Richter UA

Wielka Brytania, Londyn – Gedeon Richter UK Ltd.

USA, Ridgewood – Gedeon Richter USA Inc.
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Spółki zależne i joint venture 
zajmujące się rozwojem i produkcją

Spółki handlowe i marketingowe

Biura przedstawicielskie



Szeroki wachlarz produktów Ginekologia w roli głównej

Grupa Gedeon Richter wytwarza ponad 200 różnych 

leków. W portfolio koncernu znajdują się preparaty 

praktycznie z każdej dziedziny terapeutycznej. Leki 

oryginalne, generyczne i licencjonowane produkty 

farmaceutyczne – dzięki zastosowaniu nowoczesnych 

środków – gwarantują skuteczne leczenie 

w rozsądnej cenie. Firma koncentruje się na rozwoju 

farmaceutyków przydatnych przy schorzeniach 

centralnego układu nerwowego i układu krążenia, 

a także leków gastroenterologicznych, zwiotczających 

mięśnie oraz ginekologicznych.

Dziedziną terapeutyczną, której fi rma poświęca najwięcej uwagi, 

jest ginekologia. Działalność koncernu na tej płaszczyźnie 

opiera się na wieloletnim doświadczeniu. Już założyciel fi rmy, 

Gedeon Richter, sprawdzał możliwość zastosowania steroidów 

w farmacji. Dziś spółka oferuje niezwykle bogatą gamę produktów 

ginekologicznych, w tym m.in. doustne oraz doraźne środki 

antykoncepcyjne, hormonalną terapię zastępczą i preparaty 

przeciwgrzybiczne, a także farmaceutyki przydatne w leczeniu 

mięśniaków macicy.

Przejęcie przez koncern pod koniec 2010 roku dwóch dużych 

fi rm europejskich przyczyniło się do rozszerzenia jego obecności 

w sektorze związanym ze zdrowiem kobiet. Objęcie kontroli 

nad szwajcarską fi rmą PregLem pozwoliło GR wejść w nowy 

obszar zajmujący się badaniem oryginalnych produktów 

ginekologicznych, na które jest ogromne zapotrzebowanie 

medyczne. Z kolei zakup licencji na preparaty antykoncepcyjne 

niemieckiej fi rmy Grünenthal GmbH przyczynił się do umocnienia 

pozycji Gedeon Richter na rynku zachodnioeuropejskim. Ta 

strategiczna decyzja pozwoliła spółce zaoferować społeczności 

europejskiej nowoczesne produkty ginekologiczne dostarczające 

innowacyjne rozwiązania terapeutyczne dla każdej grupy 

wiekowej. Szczególnie istotnym kierunkiem eksportu tych 

produktów jest dla grupy Gedeon Richter rynek amerykański, 

na który fi rma dostarcza znaczące ilości substancji aktywnych 

i produktów gotowych.

Podział produktów ze względu na obszar terapeutyczny (2014 r.)

Centralny układ nerwowy  13%

Ginekologia 36%

Leki zwiotczające mięśnie  6%

Układ krążenia 23%

Gastroenterologia 4%

Inne 18%
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Lider innowacji i rozwoju Biotechnologia – wizja przyszłości

W 2013 roku Gedeon Richter wydał 141 mln euro – czyli 12% wartości przychodów ze sprzedaży – na 

rozwój i badania. Żadna inna fi rma z Europy Środkowo-Wschodniej nie przeznaczyła na ten cel aż tak 

wysokiego budżetu. Oprócz prowadzenia badań nad lekami stosowanymi w leczeniu schorzeń centralnego 

układu nerwowego i ginekologii spółka zajmuje się też unowocześnianiem niezastrzeżonych produktów 

generycznych i biopodobnych. Badania prowadzone przez koncern charakteryzuje innowacyjność, jakość 

technologiczna i szybkość. Dzięki temu już od wielu lat Gedeon Richter utrzymuje pozycję najważniejszego 

farmaceutycznego centrum badawczego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dla fi rmy, której strategia opiera się na 

długoterminowym planowaniu, ważne jest zaistnienie 

w tych obszarach, które mogą w przyszłości przyczynić 

się do przełomowych zmian. W związku z tym, 

dysponując bagażem gromadzonych przez ostatnie 

50 lat doświadczeń z zakresu klasycznej fermentacji, 

oraz w związku z postępem w dziedzinie biologii 

molekularnej spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu 

działań, których celem jest rozwój i produkcja leków 

biotechnologicznych. W 2007 roku we współpracy 

z Helm AG powstała Richter-Helm BioLogics zajmująca 

się wytwarzaniem białek rekombinowanych. 

W 2012 roku Richter zakończył budowę fabryki 

w węgierskim Debreczynie. Koszt inwestycji wyniósł 

84 mln euro. Początkowo nowy zakład 

biotechnologiczny zajmie się produkcją próbek do 

badań klinicznych, wykorzystując w tym celu komórki 

ssaków, a następnie wytwarzaniem preparatów z serii 

BioPharma. Firma planuje stworzyć kompleksową 

i konkurencyjną linię produktów wysokiej jakości.
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W trosce o dynamiczny rozwój

Koncern Gedeon Richter przywiązuje dużą wagę 

do międzynarodowej współpracy w zakresie 

badań mających na celu rozwój i wprowadzanie 

na rynek nowych cząsteczek. Firma kooperuje 

z wieloma zagranicznymi renomowanymi spółkami 

farmaceutycznymi oraz instytucjami badawczymi, 

korzystając z ich wiedzy i doświadczenia. 

Gedeon Richter dokłada wszelkich starań, aby 

zatrzymać utalentowanych młodych ludzi nie tylko 

w swoich zakładach, ale także w akademickich 

instytutach badawczych. W trakcie realizacji 

wspólnych programów fi rma współpracuje 

z wieloma wiodącymi wydziałami uniwersyteckimi 

oraz akademickimi instytutami badawczymi na 

Węgrzech. Aby osiągnąć zamierzone cele, spółka 

realizuje znaczące inwestycje, a także opracowuje 

programy współpracy strategicznej zarówno 

w sferze badań i rozwoju, jak i w zakresie sprzedaży 

oraz marketingu, zapewniając tym samym ciągłość 

dynamicznego rozwoju grupy Gedeon Richter.

W służbie społeczeństwu

Dla grupy Gedeon Richter bardzo istotne jest 

środowisko społeczne, w którym prowadzi ona swoją 

działalność. Jako wiodący węgierski producent leków 

i solidny pracodawca koncern czuje się odpowiedzialny 

wobec społeczeństwa za podejmowane przez siebie 

działania. Oznacza to, że Gedeon Richter we wszystkim, 

czym się zajmuje, wypełnia założenia swojej misji 

skoncentrowane wokół poprawy zdrowia i jakości 

życia ludzkiego. Realizuje ją poprzez wspieranie 

i organizowanie licznych inicjatyw prozdrowotnych, 

naukowych i edukacyjnych, także w zakresie 

ekologii. Firma zapewnia znaczną pomoc fi nansową 

instytucjom opieki zdrowotnej oraz organizacjom 

zrzeszającym pacjentów, dzięki czemu odgrywa 

istotną rolę w ochronie zdrowia całego społeczeństwa. 

Stworzone w 2009 roku w Budapeszcie „Miasteczko 

Zdrowia Richtera” jest ważną inicjatywą umożliwiającą 

korzystanie z bezpłatnego, całodniowego, 

prewencyjnego programu badań przesiewowych. 

W celu pobudzenia naukowych zainteresowań 

u studentów spółka wspiera – nie tylko na Węgrzech, 

ale też w innych krajach – kilka akademickich 

programów z zakresu nauk przyrodniczych i chemii, 

oferując różnego rodzaju szkolenia oraz pomagając 

w prowadzeniu badań i działalności edukacyjnej. 

Spółka powołała też Fundację Talentów zapewniającą 

stypendia wybitnym studentom i pomoc uzdolnionym 

uczniom szkół średnich.

Gedeon Richter angażuje się również w działalność 

prospołeczną w krajach, w których ma swoje oddziały. 

W Polsce od lat wspiera rozwój nauki, pomagając 

w organizowaniu znaczących zjazdów naukowych 

oraz konferencji, troszczy się także o rozwój 

zawodowy farmaceutów i lekarzy. Otacza opieką 

i pomocą fi nansową liczne placówki medyczne. Od lat 

wspomaga Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim, 

m.in. wyposaża go w urządzenia medyczne, sprzęt 

informatyczny oraz karetki reanimacyjne. W 2013 roku 

dzięki zaangażowaniu Richtera zainicjowano program 

„Lider Nauk Farmaceutycznych” skierowany do 

młodych naukowców.
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Historia fi rmy Gedeon Richter liczy 

ponad 110 lat.  W tym czasie koncern zyskał 

zaufanie społeczeństw w wielu krajach, stał 

się solidną marką farmaceutyczną i synonimem 

wysokiej jakości. Firma przyczyniła się do 

licznych odkryć naukowych w dziedzinie farmacji. 

Swoją wytężoną pracą pokolenia chemików, 

inżynierów, lekarzy, farmaceutów i specjalistów 

tworzyły fundamenty sukcesów odnoszonych 

przez koncern. Gedeon Richter to bogata 

tradycja, światowe uznanie, wysoki prestiż, ale 

również dbałość o stały rozwój. Firma dokłada 

wszelkich starań, aby zapewnić społeczności 

międzynarodowej dostęp do innowacyjnych 

leków, dzięki którym jakość życia wielu ludzi 

ulega znacznej poprawie.

Grupa Richter – marka globalna
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GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 755 50 81-88, faks: 22 755 23 92

GEDEON RICHTER MARKETING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Królowej Marysieńki 70

02-954 Warszawa

tel. 22 642 67 39, faks: 22 858 23 90

www.gedeonrichter.pl
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