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A Richter kiterjeszti az EsmyáraTM vonatkozó kereskedelemi jogokat 

 

2011. december 5. 

A Richter Gedeon Nyrt. és a HRA Pharma a mai napon bejelentette, hogy a két vállalat 
licenc-megállapodást kötött, amelynek értelmében a Richter Oroszországra, a FÁK egyéb 
tagköztársaságaira és Kínára vonatkozóan is megkapta a méhmióma kezelésére kifejlesztett 
EsmyaTM (ulipristal acetate) innovatív termékére a kizárólagos forgalmazási és értékesítési 
jogokat. A megállapodás pénzügyi részleteit a felek nem hozták nyilvánosságra. 

2010. október 7-én a Richter bejelentette a PregLem, egy magánkézben levő, svájci 
székhelyű, jóindulatú nőgyógyászati elváltozások kezelésére szakosodott gyógyszeripari 
vállalat felvásárlását. A megvásárolt termékportfólió vezető terméke, a HRA Pharma-tól 
licencbe vett új kémiai vegyület, az ulipristal acetate hatóanyagot tartalmazó, méhmióma 
kezelésére kifejlesztett EsmyaTM. Az akvizíció eredményeképpen a Richter Gedeon Nyrt. 
megszerezte az EsmyaTM forgalmazási és értékesítési jogait az Európai Unióban és Észak-
Amerikában. 

2010. december 16-án a Watson Pharmaceuticals, Inc. a Richter – PregLem-től megkapta a 
licenc jogokat az EsmyaTM kizárólagos fejlesztésére és értékesítésére az Egyesült 
Államokban és Kanadában. 

A HRA Pharmával kötött megállapodás értelmében, a Richternek sikerült kiterjesztenie az 
egyik kulcsfontosságú piacára, a FÁK régióra, valamint a jelentős növekedési potenciállal 
rendelkező kínai piacra is az EsmyaTM forgalmazásának területi hatályát. 

További információk: 

Ördög Katalin, Befektetői kapcsolattartás +36 1 431 5680
Beke Zsuzsa, PR iroda +36 1 431 4888

 

Richter Gedeon Nyrt – Háttéradatok 

A budapesti székhelyű, 2010-ben mintegy 1 milliárd eurós (1,3 milliárd US$) konszolidált 
árbevételt elérő és 2,9 milliárd eurós (3,8 milliárd US$) tőzsdei értékkel rendelkező Richter 
Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) az egyik legjelentősebb magyarországi és az egyik 
legnagyobb közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában is 
közvetlen piaci jelenlétet épít ki. A Társaság termékpalettája szinte valamennyi fontos 
terápiás területet – szív- és érrendszeri, központi idegrendszeri, nőgyógyászat, stb. – felöleli. 
A Richter Gedeon Nyrt. rendelkezik Közép-Kelet Európa legnagyobb K+F központjával. Az 
eredeti kutatás kizárólag a központi idegrendszer megbetegedéseire, ezen belül a 
skizofréniára, a szorongásra, a krónikus fájdalomra és a depresszióra irányul. Széleskörűen  
elismert szteroid-kémiai ismeretei révén nőgyógyászati területen a Richter Gedeon Nyrt. a 
világ egyik legjelentősebb vállalata. 
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HRA Pharma - Háttéradatok 

A HRA Pharma (www.hra-pharma.com) magánkézben levő, európai gyógyszercég, amely 
az egészségügy niche területeire koncentrálva alakítja ki készítményeit valamint támogató 
szolgáltatásait és teszi azokat elérhetővé orvosok ill. betegek részére világszerte. A cég 
tevékenysége során a reprodukciós rendszernek valamint az endokrinológiának terápiával 
még nem kellően lefedett réseire összpontosít, innovatív marketing megoldásokat és 
lakossági felvilágosító programokat (pl. fogamzásgátlásról szóló oktatás a fejlődő 
országokban) alkalmazva segíti elő a gyógyszerek megfelelő alkalmazását, illetve a 
betegségek szakszerű kezelését. A párizsi székhelyű, német, olasz, spanyol, francia és brit 
leányvállalatokkal rendelkező HRA Pharma K+F, gyártási, disztribúciós és non-profit partneri 
megállapodásain keresztül kiterjedt hálózatot működtet, amely segítségével a világ több mint 
50 országában képes a kritikus terápiás szükségletek kielégítésére és a betegek egészségi 
állapotának javítására. További információ a www.hra-pharma.com oldalon található. 

 

 

 

 


