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A Társasággal
kapcsolatos
információk

1. Alap-információk
A Richter Csoport két jelentősebb és egy kiegészítő üzleti szegmensben tevékenykedik: elsősorban a kutatásfejlesztési, gyártási, valamint értékesítési tevékenységeket felölelő gyógyszergyártásban, valamint a gyógyszerek
nagy- és kiskereskedelmében. Emellett létezik az érdekeltségi körbe tartozó vállalatoknak egy olyan harmadik
csoportja („Egyéb” szegmens), amely kiegészítő tevékenységekkel támogatja az előbbi két szegmensbe tartozó
cégek tevékenységét.
A Csoport főtevékenységét, azaz gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését számos
leányvállalat, közös vezetésű és társult vállalat támogatja. A hagyományos piacainkon működő termelő leány
vállalataink, valamint saját, specializált marketing hálózatunk kiépítése és folyamatos bővítése alapozta meg
a Csoport regionális vezető szerepét, a nőgyógyászat területén pedig globális jelenlétét.

Anyavállalati alap-információk
Székhely
Levelezési cím
Telefon
Fax
Elektronikus postacím
Honlap
Alapítva
Fő tevékenységi kör
Adószám
EU közösségi adószám
Jegyzett tőke
Kibocsátott részvények száma
Könyvvizsgáló
Bevezetett részvények
GDR (globális letéti igazolások)

1103 Budapest, Gyömrői út 19–21., Magyarország
1475 Budapest, Pf. 27., Magyarország
+36 1 431 4000
+36 1 260 4891
posta@richter.hu
www.richter.hu
1901
gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztése, előállítása és értékesítése
10484878-2-44
HU 10484878
18.637.486.000 Ft
186.374.860 db
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Budapesti Értéktőzsde ISIN: HU0000123096
Luxemburgi Értéktőzsde ISIN: US3684672054
Kiállítója: BNY Mellon
GDR / törzsrészvény arány = 1:1

Befektetői Kapcsolattartó Osztály
Cím
Levelezési cím
Elektronikus postacím
Honlap
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1103 Budapest, Gyömrői út 19–21., Magyarország
1475 Budapest, Pf. 10., Magyarország
investor.relations@richter.hu
www.richter.hu

2. Főbb pénzügyi adatok
Főbb konszolidált pénzügyi adatok
Összes árbevétel

2018
MFt

2017
MFt

Változás
%

2018
M€

2017
M€

Változás
%

445.484

444.356

0,3

1.398,2

1.436,8

(2,7)

Üzleti tevékenység eredménye

45.040

20.711

117,5

141,4

67,0

111,0

Tárgyévi eredmény

36.193

10.070

259,4

113,5

32,6

248,2

2018
Ft

2017
Ft

Változás
%

2018
€

2017
€

Változás
%

Egy részvényre jutó eredmény (EPS) (1)

190

48

295,8

0,60

0,15

300,0

Egy törzsrészvényre jutó osztalék

100

68

47,1

0,31

0,22

40,9

(2)

Megjegyzések: (1)
 Az egy részvényre jutó eredmény a teljes részvényszám alapján került kiszámításra.
(2)
A 2018. évi egy törzsrészvényre jutó osztalék összege az Igazgatóság javaslata alapján 100 Ft.

Árbevétel
500.000

MFt

400.000
300.000
200.000
100.000
0
2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Árbevétel

1.500

M€

1.000

500

0

8

Éves jelentés I Richter Gedeon 2018

Egy részvényre jutó eredmény*
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Megjegyzés: *Az egy részvényre jutó eredmény a teljes részvényszám alapján került kiszámításra.

Egy részvényre jutó eredmény*
1,25
1,00

€

0,75
0,50
0,25
0
2014

2015

2016

Megjegyzés: *Az egy részvényre jutó eredmény a teljes részvényszám alapján került kiszámításra.

Egy részvényre jutó osztalék*
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Megjegyzés: *A 2018. évi egy törzsrészvényre jutó osztalék összege az Igazgatóság javaslata alapján 100 Ft.

Egy részvényre jutó osztalék*
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Megjegyzés: *A 2018. évi egy törzsrészvényre jutó osztalék összege az Igazgatóság javaslata alapján 100 Ft.
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Bogsch Erik

Elnök

3. Az Elnök üzenete a részvényeseknek
Nagy örömömre szolgál, hogy átadhatom a 2018-as Éves Jelentést. A beszámoló évében a három, magas
hozzáadott értékű üzleti területet illetően Csoport által elért kiváló eredmények mellett néhány, csalódást
keltő eseményről is számot kell adnunk, amelyekről az alábbiakban kívánok röviden szót ejteni.
Az Egyesült Államokban VRAYLAR® néven forgalmazott cariprazine mintegy 90 MUSD értékben járult
hozzá árbevételünk alakulásához és gyakorlatilag ugyanilyen összeggel emelte mind a bruttó, mind
az üzemi eredményünket. A 2019-es év folyamán további árbevétel növekedést várunk a készítménytől,
ami jelenleg a terápiás indikáció bővítésére vár. Ennek engedélyezéséről az Egyesült Államok Élelmiszerés Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) 2019 első félévében hoz döntést. Időközben újabb fázis III klinikai
vizsgálatok is elkezdődtek, melyek eredményeképpen a Richter kutatói által felfedezett atípusos
antipszichotikumnak a terápiás indikációja tovább bővülhet. A REAGILA®, bár alacsony szinten, 2018ban ért el először árbevételt európai piacokon.
Az üzleti évet negatívan érintette vezető készítményünk, az ESMYA® ügyében lefolytatott felülvizsgálat.
A 2018 februárjában elrendelt átmeneti intézkedéseket az Európai Bizottság július végén helyezte hatályon
kívül egy új szövegezésű törzskönyvi engedély megadásával, ami szigorúan ellenőrzött feltételek kikötése
mellett megnyitotta a termék újbóli bevezetésének lehetőségét. Az ideiglenes korlátozó intézkedések,
valamint az év második felében tapasztalt lassú forgalom bővülés következtében árbevételünk az előző
évben elért értékhez képest több mint 67 MEUR elmaradást mutat. A BEMFOLA® és egyéb nőgyógyászati
készítményeink kielégítő árbevétel növekedése nem tudta ellensúlyozni az ESMYA® miatt bekövetkezett
veszteségeket sem árbevétel sem jövedelmezőségi szinten.
A Csoport figyelmének középpontjában álló nőgyógyászati üzletág vegyes teljesítményt mutatott
a vizsgált év során. Bár – a fent említett ESMYA® felülvizsgálatnak betudhatóan – az árbevétel mintegy
60 MEUR-val maradt el az előző évben realizált forgalom mögött, biztató eredményeket értünk el meglévő
termékpalettánk bővítése során. 2018 szeptemberében egy olyan természetes ösztrogén tartalmú innovatív
orális fogamzásgátlóra kötöttünk licencbevételi és disztribúciós megállapodást, amely várhatóan csökkenti
majd a mélyvénás trombózis (VTE) kialakulásának kockázatát, és amennyiben a törzskönyvezési eljárás
terveink szerint alakul, előreláthatólag 2022 év elejétől járulhat hozzá a piacon lévő termékportfoliónk
árbevételéhez. Egy másik innovatív orális fogamzásgátlót vettünk licencbe a vizsgált év lezárását követően,
2019 februárjában. Ez egy olyan, a fejlesztés korábbi fázisában lévő készítmény, amely a törzskönyvezési
kérelem beadását megelőzően további klinikai vizsgálatok lefolytatását igényli, és várhatóan úgy fejti
majd ki fogamzásgátló hatását, hogy közben a női nemi vágy nem csökken, ami más fogamzásgátló
készítmények szedésekor gyakran bekövetkezik.
A Richter tulajdonosi szerkezetében a vizsgált év lezárását követően, 2019 februárjában, a Kormány
bejelentette, hogy a Társaságban meglévő tulajdonrészéből 10 százaléknak megfelelő részvénymennyiséget
a budapesti Corvinus Egyetem finanszírozásának biztosítása céljából egy alapítvány számára ad át.
Az átruházás pontos körülményei és időzítése ezen Éves Jelentés megírásakor még nem tisztázottak.
Fentieken túlmenően a Richter részvények fedezetével kibocsátott, 2019-ben lejáró állami kötvényeket
lejárat előtt, 2018 októberében visszaváltotta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Az Igazgatóság örömmel nyugtázza Orbán Gábor Vezérigazgató úr rendkívüli erőfeszítéseit, aki az Ügyvezetés
tagjaival együttesen fontos lépéseket tett azon erőforrások megőrzésének irányába, amelyek a részvényesi
érték hosszú távú növeléséhez elengedhetetlenek.

Bogsch Erik
Elnök
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4. Információ a részvénytulajdonosoknak
a) Részvényárfolyam és a Társaság tőzsdei értéke
A Richter Gedeon Nyrt. részvényárfolyama 2018. január 2-án 6.670 Ft volt. A vizsgált év első felében a részvényárfolyamot
negatívan érintette a Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottság (PRAC) által a Richter vezető készítményének,
az ESMYA®-nak a tárgyában 2017 végén indított, akkor még folyamatban lévő felülvizsgálata. A PRAC által 2018.
február 9-én bejelentett ideiglenes korlátozó intézkedések nyomán a bejelentést követő három nap alatt az árfolyam
905 Ft-tal, 14,1 százalékkal gyengült és 5.500 Ft-on állt meg. Rövid emelkedés után az árfolyam ismét lejtmenetbe
került és július közepén érte el éves minimum szintjét, 4.570 Ft-ot. Ezt követően gyakorlatilag év végéig majdnem
végig az 5.000 és 5.500 Ft sávban mozgott az árfolyam. 2018. december 28-án a záró árfolyam 5.430 Ft volt.
A Társaság tőzsdei értéke követte a részvényárfolyamok alakulását 2018. év végére 1.012 MrdFt-os szinten állt
és forintban mérve mintegy 20 százalékkal maradt el a 2017. december 29-i értékhez képest. Euróban kifejezve
a 2018. december 28-i tőzsdei érték 3,15 Mrd€ volt, mintegy 23 százalékkal volt alacsonyabb, mint a 2017. év
végi 4,07 Mrd€ érték.

A Richter részvények árfolyam-változása a Budapesti Értéktőzsdén a BUX és a CETOP20 indexekkel összehasonlítva (%)
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A Richter részvények árfolyam-változása a Budapesti Értéktőzsdén a FTSE Eurofirst 300 és a FTSE All World
Pharma & Biotech indexekkel összehasonlítva (%)
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A Társaság tőzsdei értéke*
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Megjegyzés: *Valamennyi adat a teljes részvényszám és az év végi részvényárfolyamok alapján, az euró számok pedig
az €/Ft záró árfolyammal kerültek kiszámításra.

A Társaság tőzsdei értéke*
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Megjegyzés: *Valamennyi adat a teljes részvényszám és az év végi részvényárfolyamok alapján, az euró számok pedig
az €/Ft záró árfolyammal kerültek kiszámításra.

b) Éves közgyűlés
A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A Richter Gedeon Nyrt.
éves rendes közgyűlését 2019. április 24-én 14:00 órakor tartja a 1093 Budapest, Mátyás u. 8. szám alatt.

c) Osztalékfizetés
A Társaság által követett osztalékfizetési gyakorlatnak megfelelően az Igazgatóság a Richter Gedeon Nyrt. által az IFRS
szerint 2018-ben elért, értékvesztéssel korrigált konszolidált anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény
31,26 százalékának kifizetésére vonatkozó osztalék javaslatot terjeszt az éves rendes közgyűlés elé elfogadásra.
A részvényesek a Társaság 2018. április 25-én megtartott évi rendes közgyűlésén a 2017. évben képződött
eredmény terhére összesen 12,7 MrdFt (41,0 MEUR) osztalék kifizetését határozták el. A törzsrészvényekre jutó
osztalék részvényenként 68 Ft volt, amely a névérték 68 százalékának felel meg. Az osztalékfizetés rendjével
kapcsolatos információkat a Társaság külön hirdetményben 2018. május 11-én tette közzé. Az osztalékfizetés
kezdő napja 2018. június 11. volt.

Éves jelentés I Richter Gedeon 2018
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d) Befektetői kapcsolattartás
A Társaság negyedévente teszi közzé a nem auditált adatokat tartalmazó tőzsdei jelentését részvényesei számára,
valamint az éves közgyűlés időpontjára auditált éves beszámolót, valamint annak releváns adatait is tartalmazó
Éves jelentést hoz nyilvánosságra. A Társaság éves közgyűlését Budapesten tartja, amelyről legkevesebb 30 nappal
a kitűzött időpont előtt részvényeseit közleményben tájékoztatja. A közgyűlésen a Társaság vezérigazgatója üzleti
beszámolót tart, és valamennyi igazgató jelen van, hogy a felmerülő kérdéseket megválaszolja.
A Társaság vezetősége, elsősorban a vezérigazgató és a befektetői kapcsolatokért felelős munkatársak, rendszeresen
tájékoztatják intézményi befektetőiket a Társaság teljesítményéről és célkitűzéseiről szakmai konferenciák, üzleti
találkozók, konferenciahívások és befektetői roadshow-k keretében. A Richter Befektetői Kapcsolattartó Osztályának
képviselői 3 nemzetközi konferencián, valamint 2 további befektetői roadshow-n vettek részt az év során. Emellett
a Richter vezetősége – budapesti székhelyén – 17 üzleti találkozó keretében mintegy 25 alapkezelőnek és tőzsdei
elemzőnek számolt be üzleti tevékenységéről. Az év folyamán minden negyedéves jelentés közzététele után
konferenciahívásra került sor, ezeken felül pedig további 20 konferenciahívásra került sor a befektetők kérésére.

Konferenciák 2018-ban
Wood&Co-BÉT

Hungarian Investor Day in Warsaw

Varsó

2018.03.20

Concorde

One on One Conference

Budapest

2018.04.03

Bank of America Merrill Lynch (BAML)

Global Healthcare Conference 2018

London

2018.09.11–2018.09.14.

Befektetői roadshow-k 2018-ban
London

2018. február 22–23.

London

2018. szeptember 18–19.

A Társaság angol és magyar nyelvű honlapja (www.richter.hu) a befektetők és elemzők számára elkülönített, a Richter
üzleti tevékenységéről részletesebb információkat közlő oldalakat is tartalmaz.
Mindemellett, a Befektetői Kapcsolattartó Osztály az egész év folyamán a vállalat budapesti székhelyén a befektetők
rendelkezésére áll. E-mail cím: investor.relations@richter.hu, Telefon: +36 1 431 5764.

e) A Társaság tevékenységét figyelemmel kísérő elemzők
A Társaság tevékenységét 2018-ban rendszeresen figyelemmel kísérő elemzők
Bank of America Merrill Lynch

Jamie Clark

Citi

Matthew Menezes

Concorde Securities Ltd.

Vágó Attila

Erste Group Bank AG

Vladimíra Urbánková

Jefferies International Ltd.

James Vane-Tempest

J.P. Morgan

Michal Kuzawinski

KBC Securities Hungarian Branch Office

Cinkotai Norbert

Raiffeisen Centrobank AG

Oleg Galbur

WOOD & Company Financial Services, a.s.

Bram Buring
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f) A Richter részvényekre vonatkozó információk
Kibocsátott részvények

A részvények darabszáma 2018. december 31-én – 186.374.860 – a 2017. december 31-i állapothoz képest nem változott.

Saját részvények

A Richter Csoport saját részvényei
Megszerzés indoka

Nyitó egyenleg
ebből Anyavállalat
tulajdonában lévő

Darab

Névérték
(Ft)

Alaptőkéhez
viszonyítva
%

Könyv szerinti
ellenérték
(Ft)

66.183

6.618.300

0,035

415.295.181

60.683

6.068.300

0,033

404.352.813

Vétel

Bónusz, jutalom,
NAV(1) program

650.000

65.000.000

0,349

3.550.383.479

Visszavét = OTC vétel

Bónusz, jutalom,
NAV(1) program

11.049

1.104.900

0,006

57.106.495

NAV(1) program részvény
visszavét

NAV(1) program

8.038

803.800

0,004

44.845.566

669.087

66.908.700

0,359

3.652.335.540

14.473

1.447.300

0,008

77.358.747

7.543

754.300

0,004

40.215.537

NAV program
részvény visszavét

324.226

32.422.600

0,174

1.764.176.800

Felhasználás összesen

346.242

34.624.200

0,186

1.881.751.084

Záró egyenleg

389.028

38.902.800

0,209

2.185.879.637

333.698

33.369.800

0,179

1.891.526.545

49.830

4.983.000

0,027

283.410.724

Vételek összesen
Szakmai Fejlődési Rendszer
Jutalom
(1)

ebből MRP(2) szervezet
tulajdonában lévő
ebből Anyavállalat
tulajdonában lévő
Megjegyzések: (1) Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(2)
Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program

A Csoport birtokában lévő törzsrészvények száma nőtt a 2018. év folyamán.
A Társaság 2018 során 650.000 darab részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, míg tőzsdén kívüli forgalomban
további 11.049 saját részvényhez jutott hozzá.
A Társaság ügyvezetése 2018 év elején létrehozta a Richter Gedeon Nyrt. Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program
szervezetet („Richter MRP Szervezet”), amelynek célja a vezető tisztségviselői és vezető beosztású munkavállalói
teljesítményénak és lojalitásának erősítése.
A Richter MRP Szervezet Alapszabályának és Javadalmazási Politikájának megfelelően a Társaság 2018 második
negyedév folyamán két részletben összesen 333.698 darab saját részvényt adott az MRP Szervezet részére.
A résztvevők a részvények készpénz ellenértékét kaphatják meg.
A Richter Igazgatóságának döntése értelmében a Társaság saját részvényeiből a 2018. év folyamán 22.016
darab törzsrészvény került átadásra a bónuszrészvény program jogosultjai és a kimagasló teljesítményt nyújtó
alkalmazottak számára.
A Társaság a munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 8.038
darab részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól a 2018. év folyamán.
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A Társaság munkavállalói értékpapír-juttatási programjának megfelelően 2018. évre vonatkozóan 324.226 darab
saját részvényt adott át 4.346 munkavállalója részére 1.764 MFt értékben. A részvények 2021. január 2. napjáig
letétben lesznek a munkavállalók UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett értékpapírszámláin.
A Csoport leányvállalatai birtokában lévő Richter törzsrészvényeinek száma 2018. december 31-én 5.500 darab
volt, ami nem változott a 2017. december 31-én nyilvántartott állományhoz képest.
A saját részvényállomány csoport szinten 2018. december 31-én 389.028 darab volt, amiből 333.698 darab az MRP
Szervezet tulajdonában állt.
2019. január 2-án a munkavállalói értékpapír juttatási program keretében 2016. december 16-án, a munkavállalók
részére átadott 285.459 darab Richter törzsrészvény zárolását a letéti idő lejártával a Társaság megszüntette, így
a részvények értékesíthetők.

Szavazati jog

A Társaság Alapszabályának 13.8. pontja 25 százalékban maximalizálja a Közgyűlésen megjelentek egyedüli, vagy
más kapcsolt személyekkel együttes szavazati jogát.

Tulajdonosi szerkezet

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) tulajdonában a 2017. december 31-i állapothoz hasonlóan, továbbra is
a részvények mintegy 25 százaléka maradt. A belföldi befektetők aránya nagyjából mintegy 9 százalékra emelkedett,
a külföldi befektetők aránya pedig 66 százalék körül alakult a vizsgált év végén. A saját részvények aránya,
ideértve az MRP Szervezet, valamint a fent említett leányvállatok tulajdonában lévő részvényeket is 0,21 százalé
kot tett ki 2018 végén.

A következő táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul, és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint
a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel.

A Társaság tulajdonosi szerkezete 2018. december 31-én
Törzsrészvények
darab

Szavazó tőke(2)
%

Jegyzett tőke
%

Belföldi tulajdonosok

63.716.497

34,20

34,19

Magyar állam összesen

47.051.794

25,25

25,25

47.051.668

25,25

25,25

Tulajdonosok

ebből MNV Zrt.

126

0,00

0,00

Intézményi befektetők

ebből Önkormányzatok

7.443.002

3,99

3,99

Magánbefektetők

9.221.701

4,95

4,95

Külföldi tulajdonosok

122.249.372

65,61

65,59

Intézményi befektetők

121.914.003

65,43

65,41

Magánbefektetők

335.369

0,18

0,18

Saját részvények

389.028

0,18

0,21

19.963

0,01

0,01

186.374.860

100,00

100,00

(1)

Nem nevesített tulajdon
Jegyzett tőke


Megjegyzések: (1)
 A
saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint az MRP Szervezetnek átadott és a leányvállalati saját
részvény állományt.
(2)
 Az MRP Szervezet tulajdonában lévő részvényekhez szavazati jog kapcsolódik.
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A Társaság tulajdonosi szerkezete 2018. december 31-én (%)

25%
Külföldi befektetők
Belföldi befektetők
9%

MNV Zrt.
66%

A Társaság vezető testületei birtokában lévő törzsrészvények
2018. december 31.
darab

2017. december 31.
darab

51.599

51.374

2.313

3.140

Ügyvezetőség

24.119

23.600

Összesen

78.031

78.114

Igazgatóság
Felügyelő Bizottság

A Társaság testületeinek tagjait az Éves jelentés 21–24. oldalain mutatjuk be.

5. Társaságirányítás
A Társaság által kialakított társaságirányítási rendszer és gyakorlat összhangban áll a Budapesti Értéktőzsde
ajánlásaival, valamint a hatályos tőkepiaci szabályozással.
A Richter Gedeon Nyrt. elsődleges társaságirányítási alapelvei közé tartozik, hogy megfelelő kapcsolatot alakítson
ki részvényeseivel, megfeleljen elvárásaiknak és tevékenysége során elkülönítse egymástól az Igazgatóság,
az Ügyvezetőség és a Felügyelő Bizottság hatáskörét, valamint hogy a jogszabályi és hatósági előírásoknak
megfelelően, az etikus üzleti magatartás követelményeit szem előtt tartva működtesse a Csoportot.
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. Az éves rendes közgyűlés hatáskörébe
tartozik többek között az éves pénzügyi beszámolók elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
döntés, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, illetve visszahívása,
az állandó könyvvizsgáló kinevezése, az Alapszabály módosítása, valamint minden olyan döntés, amely a Társaság
alaptőkéjére számottevő hatással van és minden egyéb, az Alapszabályban a hatáskörébe rendelt kérdés. Azon ügyek
kivételével, amelyekben az érvényes határozathozatalhoz magasabb létszám szükséges; a közgyűlés határozatképes,
ha a szavazatra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényesek személyesen
vagy képviselő útján a közgyűlésen megjelentek, és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés
napirendjén szereplő ügyekben – azon ügyek kivételével, amelyekben adott esetben az érvényes határozathozatalhoz
magasabb létszám szükséges – határozatképes, ha a Társaság által kibocsátott, szavazatra jogosító részvények
által megtestesített szavazatok több mint 20 százalékát képviselő részvényesek személyesen vagy képviselő útján
a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően igazolták.
Az Igazgatóság a Társaság legfőbb döntéshozatali szerve, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek közvetlenül
a részvénytulajdonosok döntési jogkörébe tartoznak. A testület tagjainak többsége nem áll a Társaság alkalmazásában.
A Társaság álláspontja szerint ez utóbbiak semmilyen gazdasági vagy egyéb anyagi természetű kapcsolatban
nem állhatnak a Társasággal, és feladatuk az, hogy az Ügyvezetőségtől független véleményt nyilvánítsanak
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a testület tanácskozásain, és elfogulatlanul ítéljék meg annak döntéseit. Az Alapszabály értelmében a testület
rendszeresen, előre meghatározott napirend szerint tekinti át a Társaság üzleti tevékenységét. Az Igazgatósággal
való kapcsolattartásért az Igazgatóság titkára felelős. Az Igazgatóság titkára áll az igazgatósági tagok rendelkezésére,
ha azoknak bármilyen kérdése merül fel. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg, esetenként legfeljebb öt
évre. 2004-ben az Igazgatóság két albizottság létrehozásáról döntött a döntés-előkészítési folyamatok hatékonyabb
támogatása érdekében. Az egyes albizottságoknak legkevesebb három, többségében független igazgatósági
tagból kell állniuk.
A Társaságirányítási és Jelölő Albizottság az igények figyelembe vételével javaslatot tesz az Igazgatóság
részére annak célszerű létszámára és feladatára vonatkozóan. Az albizottság további feladatai közé tartozik
az igazgatósági taggá válás feltételeinek megállapítása, a lehetséges jelöltek alkalmasságának értékelése,
tájékozódás végzettségükről, illetve szakmai előéletükről, továbbá a társaságirányítási alapelvek nyomon követése
és javaslattétel a szükséges változtatásokra.
A Javadalmazási Albizottság javaslatot tesz a megválasztott tisztségviselők éves, illetve hosszú távú célfeladatainak
megállapítására. Az albizottság további feladatai közé tartozik a vezérigazgató kompenzációjára tett javaslat előkészítése.
Az Ügyvezetőség feladata a Társaság operatív tevékenységének irányítása. A testület elnöki teendőit a Társaság
vezérigazgatója látja el. Annak érdekében, hogy a testület a stratégiai célkitűzések megvalósítására összpontosíthasson,
kizárólag az Ügyvezetőség tagjai vesznek részt a munkában.
A Társaság működésének ellenőrzését a Felügyelő Bizottság végzi. A testület a jogszabályok előírásainak megfelelően
rendszeresen ülésezik, továbbá minden olyan alkalommal, amikor ezt a Társaság operatív tevékenysége megkívánja.
A testület javaslatot terjeszt az Igazgatóság elé, megtárgyalja a Társaság stratégiáját, pénzügyi eredményeit, beruházási
politikáját, illetve belső vizsgálati és ellenőrzési rendszerét. Megbeszélései alkalmával a Felügyelő Bizottság
rendszeres, és megfelelően részletezett tájékoztatást kap a Társaság irányításáról, elnöke tanácskozási joggal
részt vehet az igazgatósági üléseken. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg, illetve választja újra,
esetenként legfeljebb három évig terjedő időtartamra.
A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelő Bizottság független
tagjai közül választja. Az Audit Bizottság felelős a Társaság belső számviteli rendjének ellenőrzéséért. Továbbá
– egyebek mellett – az Audit Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik az állandó könyvvizsgálóval kapcsolatos
szakmai követelmények, függetlenségi és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának ellenőrzése valamint
az állandó könyvvizsgáló által a konszolidált és az egyedi beszámolók könyvvizsgálatán kívül a Társaság vagy
a Társaság által kontrolált vállalkozások számára nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel követése.
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6. A Társaság testületei
Igazgatóság
Az Igazgatóság Örökös Tiszteletbeli Elnöke
William de Gelsey (1921)

A CA IB Corporate Finance Limited – az UniCredit Markets & Investment Banking Bécs, London és Budapest
divízió- igazgatóságának tanácsadója, több mint 50 éves nemzetközi befektetési banki gyakorlattal. Széles körű
tapasztalattal rendelkezik a magyar bankszférában. A Trinity College-ban, a cambridge-i egyetemen végzett. 1995től 2017 áprilisáig tagja az Igazgatóságnak, 1999-től 2016-ig az Igazgatóság elnöke. 2017 januárjától a Társaság
Örökös Tiszteletbeli Elnöke.

Bogsch Erik (1947)

Vegyészmérnök, okleveles mérnök-közgazdász. 1970 és 1977 között a kutatás-fejlesztés területén töltött be
különböző pozíciókat a Társaságnál. 1977 és 1983 között a Medimpex irodavezetője Mexikóban. 1988 és 1992
között a Medimpex UK ügyvezető igazgatója. A MAGYOSZ elnökség tagja, 2006–2016 között a MAGYOSZ elnöke.
1992-től 2017 novemberéig a Richter vezérigazgatója. 1992-től tagja az Igazgatóságnak. A Társaság Igazgatóságának
elnöke. 2017. november 1-jétől felelős a kereskedelemért, a nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért.

Csák János (1962)

Közgazdász, szociológus, vállalatirányítási és stratégiai tanácsadó. 2011–2014 között Magyarország nagykövete
az Egyesült Királyságban. Nagyköveti megbízatása előtt számos vállalat igazgatóságának, tanácsadó testületének
volt tagja (MOL, Westel – jelenleg T-mobile, Matáv – jelenleg Magyar Telekom, CA-IB Investment Bank). Számos
társadalmi pozíciója mellett társadalomtudományokat oktat. 2009-2010-ben a washingtoni The Heritage Foundationnél vendégkutató politikai gazdaságtan területen. 2014 áprilisa óta tagja a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának.

Dr. Gulácsi Gábor (1958)

2000 óta a Richter kinevezett gazdasági vezérigazgató-helyettese. Közgazdász, közgazdász doktor. Szakmai pályafutását
1981-ben kutatóként kezdte a Tervgazdasági intézetben. 1988-tól a Közlekedési és Távközlési Minisztérium stratégiai
elemző szervezetében dolgozott, majd 1990-től az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és jogutód minisztériumok
helyettes államtitkára lett. 1996 és 1998 között a Pénzintézeti Központ Rt., majd a Pannonplast Rt. menedzsmentjének
tagja volt, ezt követően 1998–2000 között a Gazdasági Minisztérium államtitkára volt. 2010 óta az Igazgatóság tagja.

Dr. Hardy Ilona (1956)

Jogász, értékpapír szakértő. Karrierjét az Állami Fejlesztési Banknál kezdte. 1988 és1990 között az Értékpapír
Kereskedelmi Titkárság vezetője volt. 1990 és 1992 között a Budapesti Értéktőzsde alapító ügyvezető igazgatója és
a Tőzsdetanács tagja, 1992-től 1994-ig az Állami Vagyonügynökség, ill. az ÁPV Rt. igazgatósági tagja volt. Jelenleg
az Aranykor Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, a BÉT Tőzsdei Tanácsadó Testületének tagja,
a BOM Felügyelő Bizottságának elnöke, a Magyar Atlanti Tanács alelnöke valamint az Önkéntes Pénztárak Országos
Szövetségének elnökségi tagja. 2017. áprilisától tagja a Társaság Igazgatóságának.

Lantos Csaba (1962)

Közgazdász, szociológus. 1987-től a Budapest Bank, majd a Creditanstalt csoport munkatársa. Az 1990-es évek
végén CA-IB vezetője, majd 2000-től 2007-ig az OTP Bank Nyrt. vezérigazgató-helyettese és igazgatósági tagja.
Jelenleg számos magyar és nemzetközi nagyvállalat igazgatóságának, illetve felügyelő bizottságának tagja, elnöke.
2010-től tagja a Richter Igazgatóságának.

Orbán Gábor (1979)

Karrierjét az MNB és az EKB közgazdászaként kezdte, később az Aegon Befektetési Alapkezelő portfoliómenedzsereként és kötvényüzletág-vezetőjeként dolgozott. Két és fél éven keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium
adó- és pénzügyekért felelős államtitkára volt, majd 2015 szeptemberétől a Rothschild párizsi bankjánál dolgozott.
Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, valamint az Egyesült Államokban végezte. 2016
szeptemberétől a Richter stratégiai igazgatója, 2017. január 1-jétől általános vezérigazgató-helyettes. 2017 áprilisától
tagja az Igazgatóságnak. 2017. november 1-jétől a Társaság vezérigazgatója.
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Pandurics Anett (1973)

Közgazdász, 1998-tól 2001-ig az IFUA Horváth & Partner tanácsadója. 2001-től 2005-ig a Magyar Posta Rt.
stratégiai koordinációs igazgatója. 2005-től a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.
vezérigazgatója és igazgatósági elnöke. A MABISZ Ügyvezető Elnökségi tagja 2009-től, elnöke 2013-tól. 2018
áprilisa óta tagja az Igazgatóságnak.

Szécsényi Bálint (1974)

Közgazdász, diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. 2000-től az Equilor Befektetési Zrt.
alkalmazásában áll. 2002-től 2004-ig Corporate Finance igazgató, 2005 és 2009 között ügyvezető igazgató. 2010-től
az Equilor Befektetési Zrt. vezérigazgatója. Az Equilor Alapkezelő Zrt. felügyelőbizottságának elnöke és a KözépEurópai Kockázati és Magán Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója. 2011 és 2015 között a Budapesti Értéktőzsde
alelnöke. 2018 áprilisa óta tagja az Igazgatóságnak.

Dr. Szivek Norbert (1975)

Jogi tanulmányait Németországban kezdte, majd Magyarországon fejezte be. Dolgozott a magyar államigazgatásban,
ezt egy ingatlan-beruházásokkal foglalkozó cégnél betöltött pozíció követte. Ezt követően saját vagyonkezelő céget
alapított. 2015-től 2018 szeptemberéig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója és Igazgatóságának
tagja. 2016 óta tagja az Igazgatóságnak.

Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter (1936)

Orvos, akadémikus. Diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte. 1989–2002 között az MTA Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója. 2002-től 2008-ig a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Jelenleg
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutató professzora. 2008-tól tagja az Igazgatóságnak.

Dr. Zolnay Kriszta (1966)

Okleveles gyógyszerész, egyetemi gyógyszerészdoktor, nemzetközi marketing szakember. 1992-2002 között a Roche
Magyarország Kft. gyógyszergyári képviselője, biotechnológiai termékspecialistaként gyógyszerklinikai vizsgálatokat
koordinált. 2002-től 2015 júliusáig vezetője Magyarország egyik legnagyobb gyógyszertárának, a szegedi Kígyó
Patikának. 2015. július óta a londoni székhelyű Gedeon Richter UK Ltd. és Medimpex UK Ltd. ügyvezető igazgatója.
2014 óta tagja az Igazgatóságnak.

Ügyvezetőség
Orbán Gábor (1979)

Karrierjét az MNB és az EKB közgazdászaként kezdte, később az Aegon Befektetési Alapkezelő portfolió-me
nedzsereként és kötvényüzletág-vezetőjeként dolgozott. Két és fél éven keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium
adó- és pénzügyekért felelős államtitkára volt, majd 2015 szeptemberétől a Rothschild párizsi bankjánál dolgozott.
Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, valamint az Egyesült Államokban végezte. 2016
szeptemberétől a Richter stratégiai igazgatója, 2017. január 1-jétől általános vezérigazgató-helyettes. 2017 áprilisától
tagja az Igazgatóságnak. 2017. november 1-jétől a Társaság vezérigazgatója.

Bogsch Erik (1947)

Vegyészmérnök, okleveles mérnök-közgazdász. 1970 és 1977 között a kutatás-fejlesztés területén töltött be
különböző pozíciókat a Társaságnál. 1977 és 1983 között a Medimpex irodavezetője Mexikóban. 1988 és 1992
között a Medimpex UK ügyvezető igazgatója. A MAGYOSZ elnökség tagja, 2006–2016 között a MAGYOSZ elnöke.
1992-től 2017 novemberéig a Richter vezérigazgatója. 1992-től tagja az Igazgatóságnak. A Társaság Igazgatóságának
elnöke. 2017. november 1-jétől felelős a kereskedelemért, a nemzetközi és kormányzati kapcsolatokért.

Dr. Greiner István (1960)

2014-től a Társaság kutatási igazgatója. Vegyészmérnök, okleveles szabadalmi ügyvivő, a kémiai tudomány kandidátusa,
az angliai Open University MBA fokozatával is rendelkezik. 1984 óta a Richter Gedeon Nyrt.-nél dolgozik, kezdetben
mint kutató vegyész, majd mint a kémiai K+F vezetője. 1996 és 1999 között a Szabadalmi osztály vezetését is ellátta.
2001-től a Kutatási igazgató helyettese, ebben a pozícióban volt felelős 2006-tól kezdve a Társaság biotechnológiai
tevékenységeinek kialakításáért is.
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Dr. Gulácsi Gábor (1958)

2000 óta a Richter kinevezett gazdasági vezérigazgató-helyettese. Közgazdász, közgazdász doktor. Szakmai pályafutását
1981-ben kutatóként kezdte a Tervgazdasági intézetben. 1988-tól a Közlekedési és Távközlési Minisztérium stratégiai
elemző szervezetében dolgozott, majd 1990-től az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és jogutód minisztériumok
helyettes államtitkára lett. 1996 és 1998 között a Pénzintézeti Központ Rt., majd a Pannonplast Rt. menedzsmentjének
tagja volt, ezt követően 1998-2000 között a Gazdasági Minisztérium államtitkára volt. 2010 óta az Igazgatóság tagja.

Horváth Tibor (1974)

2017 augusztusa óta a Társaság kereskedelmi igazgatója. Biológia-kémia szakos diplomáját az ELTE-n szerezte. 1999ben lépett be a Richterbe, ahol piacelemzőként, majd licensz menedzserként dolgozott. 2003-ban MBA diplomát
szerzett (Case Western Reserve University). 2005 májusától 2017-ig a Gedeon Richter Pharma GmbH német
kereskedelmi leányvállalat ügyvezető igazgatója.

Kovács Lajos (1960)

2005 óta a Richter Gedeon Nyrt. műszaki igazgatója. Vegyészmérnök, gyógyszerkutató szakmérnök. 1984
óta dolgozik a Társaságnál különböző pozíciókban. 1987 és 1989 között ösztöndíjas kutató Nagy-Britanniában,
a Liverpooli Egyetemen.

Radó András (1954)

1995-től kinevezett termelési és logisztikai igazgató, 2000-től vezérigazgató-helyettes. Vegyészmérnök, mérnökközgazdász. 1979 óta dolgozik a Társaságnál különböző pozíciókban.

Dr. Thaler György (1959)

1993-tól a Richter Gedeon Nyrt. fejlesztési igazgatója. Vegyészmérnök, műszaki egyetemi doktor. 1983 óta dolgozik
a Társaságnál, ez idő alatt különböző vezetői pozíciókat töltött be. 2001 óta tagja a Medicines for Europe (korábbi
nevén Európai Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége, EGA) Vezetőségének és Igazgatóságának, alapítása óta elnöke
ugyanazon szervezet Jogi Bizottságának.

Felügyelő Bizottság
Dr. Chikán Attila (1944)

Egyetemi tanár a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, és a Versenyképesség Kutató Központ
igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 2000–2003 között a Budapesti Közgazdaságtudományi
és Államigazgatási Egyetem rektora. 1998–1999 között gazdasági miniszter. 2000-ben választották a Felügyelő
Bizottság elnökévé. Az Audit Bizottság tagja és egyben elnöke.

Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert (1961)

Orvos, egészségügyi szakközgazdász, címzetes egyetemi docens. Orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen szerezte. 1999-2005 között a Belügyminisztérium Központi Kórház és Intézményei, majd 2006-2011
között a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgató főorvosa. Jelenleg a Szent Imre Kórház főigazgató főorvosa. 2012
óta tagja a Felügyelő Bizottságnak. Az Audit Bizottság tagja.

Dr. Harmath Zsolt (1975)

Közgazdász, mérlegképes könyvelő. 2005-ben jogász másoddiplomát szerez. 1999-től 2010-ig a Magyar Posta Zrt.
alkalmazásában áll különböző gazdasági pozíciókban. 2003-tól 2004-ig a Magyar Posta Zrt. gazdasági igazgatóhelyettese, 2005-től a társaság integrált vállalatirányítási rendszerének felelőse. 2010-től az MNV Zrt. kontrolling,
könyvszakértő, vagyonértékelő igazgatója, 2014-től az MNV Zrt. gazdasági főigazgatója. A Nemzeti Üzleti Szolgáltató
Zrt. és a HM ARMCOM Zrt. igazgatósági tagja. Az FHB Zrt. és a BMSK Zrt. felügyelőbizottságának elnöke. A RÁBA Nyrt.
és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagja. 2018 áprilisától
tagja a Richter Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának.

Kovácsné Csikós Klára (1954)

Munkavállalói küldött. Vegyésztechnikus, felsőfokú általános menedzser. A Richternél 1972 óta dolgozik. Korábban
laboráns, újítási előadó, majd technológus. Jelenleg menedzser asszisztens a Műszaki igazgatóságon. 2007
óta tagja az Üzemi Tanácsnak, 2010-től az Üzemi Tanács elnöke. 2015 óta tagja a Felügyelő Bizottságnak.
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Kovácsné Dr. Kozsda Éva (1962)

Munkavállalói küldött. Vegyészmérnök doktor, minőségbiztosítási auditor, MBA. Korábban a Technológiai
főosztályon termékfelelős, jelenleg hatóanyag témafelelős a Kémiai főosztályon. 2003 óta dolgozik a Richternél.
2015 óta tagja a Felügyelő Bizottságnak.

A Társaság vezetésében 2018 során bekövetkezett változások
Dr. Perjés Gábor 2018. április 25. napi hatállyal lemondott a Richter Igazgatóságában betöltött tagságáról.
A 2018. április 25-én tartott éves rendes közgyűlés a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtar
tamra az Igazgatóság tagjává választotta
Pandurics Anettet és
Szécsényi Bálintot.
A Közgyűlés a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává újraválasztotta
Dr. Chikán Attilát,
Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbertet,
valamint a Richter munkavállalói küldötteit,
Kovácsné Csikós Klárát,
Kovácsné dr. Kozsda Évát.
A Közgyűlés a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta:
Dr. Harmath Zsoltot.
A Közgyűlés jóváhagyta:
Dr. Chikán Attila és
Prof. Dr. Bedros Jonathán Róbert
felügyelő-bizottsági tagok audit-bizottsági taggá történő újraválasztását a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő
3 (három) éves időtartamra.
A Közgyűlés jóváhagyta:
Dr. Harmath Zsolt
felügyelő-bizottsági tag audit-bizottsági taggá történő megválasztását a 2021. évi rendes közgyűlésig terjedő
3 (három) éves időtartamra.
Méhész Tamásné felügyelő-bizottsági és audit-bizottsági tagsága a 2018. évi közgyűlés időpontjában lejárt.
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7. Kockázatkezelés
A Richter elkötelezett a partnereinek, befektetőinek, munkavállalóinak és a társadalomnak nyújtott hosszú távú
értékteremtés mellett. A Richter olyan kockázatkezelési rendszert működtet, amelynek módszertana nemzetközi
szabványokon és a legjobb iparági gyakorlatokon alapul, és úgy tekint a kockázatkezelésre, mint az eredményes
társaságirányítás egyik eszközére. A Társaság törekszik arra, hogy biztosítsa a kockázatoknak kellő időben történő
azonosítását, megfelelő megértését és értékelését, valamint azoknak az eredményes válaszlépéseknek megtételét,
amelyek a stabil és fenntartható működéshez, a vállalati stratégia megvalósításához szükségesek.

A Társaság átfogó kockázatkezelési modelljének elemei:
• Az Igazgatóság

felelős a kockázatkezelés felügyeletéért és irányításáért;
stratégiai kockázatok kezelése közvetlenül az Ügyvezetőség kompetenciája;
• A funkcionális területek vezetői felelősek a saját területük működési kockázatainak kezeléséért, ugyanakkor
a Minőségirányítási és Regulatory funkciókkal a Társaság átfogó, több funkcionális területet is érintő kockázatok
kezelését is megvalósítja;
• Az értékesítéssel kapcsolatos megfelelőségi (compliance) kockázatok kezelése központilag, külön szervezeti
egységen keresztül történik;
• A pénzügyi kockázatokat centralizáltan a Gazdasági Igazgatóság kezeli;
• Az Audit osztály jóváhagyott éves terv alapján objektívan vizsgálja, hogy a kialakított belső kontrollok rendszere
alkalmas-e a kockázatok hatékony kezelésére, és legalább évente egyszer beszámol a Felügyelő Bizottság és
az Audit Bizottság előtt a belső kontroll mechanizmusok működéséről.
•A

A Richter Csoport lényegesebb kockázati tényezőit a következő oldalakon mutatjuk be, ahogy a kockázatok 2018.
évi változására vonatkozóan a kockázat növekedését , csökkenését , vagy szinten maradását    is.
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Stratégiai kockázatok
Kockázati terület

Kockázat leírása

Kiemelt kockázatkezelési eljárások

Saját originális vagy
bioszimiláris termékek,
illetve licenszbe vett
speciális termékek
fejlesztésének és
forgalmazásának
kockázatai

• A klinikai tesztek és

• Fejlesztési együttműködések a

a törzskönyvezés
elhúzódása, magas
költsége és sikertelenségi
kockázata;
• Originális termék
piacra vitele után a PV
rendszerben gyűjtött
adatokból kiderülő
mellékhatások;
• Akvizíciókor feltételezettnél
gyengébb teljesítmény
esetén immateriális eszköz
értékvesztés.

•
•
•

•

•
•

költségmegosztás és tudásbevonás
érdekében;
Alapos kockázatfeltárás a licenszbe vétel
előkészítési szakaszában;
Függő kifizetési feltételek a licensz
szerződésben;
Projekt keretekben történő
termékfejlesztés, mérföldköveknél go-no
go döntések;
Egységes regulatory irányítás és
folyamatok kialakítása („Regulatory
lead”);
CRO-k és nemzetközi szakértők
alkalmazása;
Termékbevezetési projekt teamek
működtetése, kiemelt promóció.

A klasszikus termék
portfolió csökkenő
piaci lehetőségeinek
további kiaknázása

Az esetleges mellékhatás
bejelentések és az idők
folyamán megnövekedett
regulatory követelmények
hiányos teljesítése esetén
indikáció szűkítés vagy
kivonás.

• Kiemelt figyelem a PV rendszerben, aktív

Függés a bizonytalan
FÁK piacoktól

Régiós konfliktusok,
szankciók bevezetése és
protekcionista intézkedések
miatti piac szűkülés,
helyi devizák extrém
leértékelődése.

• Termelés kihelyezés a protekcionista

Az egészségügyi
költségvetésből
támogatott
gyógyszerek árának
csökkentése és
árlemorzsolódás,
különadók bevezetése
az európai piacokon

A termékfedezetek és a
vállalati profitabilitás
csökkenése ezeken a
piacokon.

• Olcsóbb saját hatóanyag előállítási

A vállalatcsoport piaci
diverzifikáltságának
és tevékenységi
komplexitásának
növekedéséből adódó
kockázatok

• A nagyon különböző

• A leányvállalatok HQ irányítása három
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szabályozottságú piacokon
a vállalati folyamatok
egységesítésének a
hiánya működési
zavarokat és nem
megfelelőségeket okozhat,
míg az uniformizálás
költségnövelő és
rugalmasság csökkentő
hatású;
• Tapasztalat hiány új
piacok új kihívásainak
megválaszolásában;
• Középvállalatként egyedül
nehezen biztosíthatjuk
az erőforrások kritikus
tömegét ahhoz, hogy
egyidejűleg 3 teljesen
eltérő terápiában (CNS, WH,
bioszimiláris) bővítsük a
portfoliónkat.
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regulatory párbeszéd a hatóságokkal,
fenntartó fejlesztési projektek.

intézkedések hatásainak csökkentése
érdekében;
• Kiemelt erőfeszítés a FÁK régión kívüli
értékesítési piacok és a specialty
termékek súlyának növelésére;
• FÁK vevőhitelek biztosítása.

eljárások kidolgozása, olcsóbb alternatív
hatóanyag források felkutatása, új
termékek bevezetése, erőfeszítések
az egészségügyi költségvetésből nem
támogatott termékek forgalmának
emelésére (WH, OTC)

vonalának (funkcionális irányítás; jogi
governance, pénzügyi beszámoltatás)
erősítése és egységesítése;
• Globálisan egységes folyamatok
kialakítása, fejlettebb irányítási és
támogató rendszerek bevezetése;
• Fejlesztési és értékesítési célú vállalati
együttműködések kialakítása;
• Új üzleti területekre lépés és új speciális
termékek bevezetésekor projekt teamek
létrehozása, felkészülési programok
végrehajtása.

A kockázat
változása
2018-ban

Gyógyszeripari működési- és megfelelőségi kockázatok
Kockázati terület

Kockázat leírása

Kiemelt kockázatkezelési
eljárások

• Kvalifikált gyógyszeripari

• A magyar, román és lengyel

• Béremelések és a vállalathoz

• Gyógyszerkészítmények

• GMP, GLP, GCP, GDP, IT GXP,

munkaerő elveszítésének
kockázata

fejlesztésére és
gyártására vonatkozó
magas minőségi
követelmények
teljesítése, függés a
beszállítóktól;
• Termékfelelősségi
kockázat teljes
életcikluson keresztül

Az iparági etikai normákat
betartó értékesítési
gyakorlat, magas szintű
adatvédelem

munkaerőpiacon egyre nehezebb
a képzett gyógyszeripari
munkaerő felvétele, pótlása.

PV előírások megsértése a
tevékenységi engedélyek
visszavonásával járhat;
• Beszállítói hiányosságok miatti
készítmény minőségi meg nem
felelés, késés, versenyhátrányt
okozó költségszintek,
reputációvesztés;
• Új mellékhatás, szennyezés,
gyártási hiba, szándékos
károkozás, hamisítás;
• 2019-től piacra lépési és
piacon maradási feltétellé
válik egyedi azonosító jelek
(„szerializáció”) alkalmazása a
gyógyszerdobozokon.
• Gyógyszer promóció etikai és

reklámozási szabályait sértő
munkavállalói magatartás;
• GDPR követelmények megsértése
személyes adatok jogosulatlan
felhasználása vagy nem megfelelő
adatvédelem miatt.

való hosszú távú kötődést
segítő konstrukciók
alkalmazása;
• A hazai termelő üzemekben
2018-ban kiemelt béremelés
végrehajtása, saját
szakképzés elindítása;
• Termelés áthelyezés
Oroszországba.
• Törzskönyvi engedély

•

•
•

•
•

szerinti termék előállítás,
minőségbiztosítás;
Minőségbiztosítási
rendszerek alkalmazása, SOPkal szabályozott működés;
Kulcs termékek esetében
saját hatóanyag fejlesztése;
Beszállító minősítési
rendszer alkalmazása,
törekvés alternatív beszállítók
törzskönyvezésére;
Komplex szerializációs
felkészülési projekt;
Termékfelelősségi biztosítás,
általános felelősségi
biztosítás, kártérítés.

• Igazgatóság által elfogadott

compliance;

• GDPR szabályzat és

felkészülés, felelős, oktatás;

• IT biztonsági fejlesztés.

Gyógyszeripari
berendezések és IT
rendszerek magas
rendelkezésre állásának
biztosítása

• A hatóanyaggyártás veszélyes

• „Risk survey” ajánlásai

• Magas minőségű

• Hatóanyag expozíció, munkahelyi

• MEBIR rendszer alkalmazása,

munkahelyi
egészségvédelmi
rendszer fenntartása;
• Környezetvédelmi
terhelést határértékek
alá csökkentő eljárások
alkalmazása

üzem, tűz- és robbanás veszély
áll fenn;
• Üzemrészek kiesése miatti
termékhiány;
• Egyedi gép meghibásodások
miatti termelés csökkenés, avulás
miatti inspekciós kockázat;
• IT szerverek kiesése, adatátviteli
kapacitások szűkössége,
jogosulatlan hozzáférések,
adatlopások.
balesetek, munkaerő kiesés,
kártérítés;
• Szigorú környezetterhelési
határértékeket kell betartani
(zaj, por, szennyvíz), költséges
hulladékártalmatlanítást kell
végezni.

A kockázat
változása
2018-ban

alapján termelésbiztonsági
intézkedések, vagyon- és
üzemszüneti biztosítás,
utólagos biztosítói kártérítés;
• Megfelelő szintű
kapacitásfenntartó
beruházások és karbantartás,
hibaelhárítás;
• Rendelkezésre állást
és biztonságot javító IT
beruházások és intézkedések.
tanúsíttatása;

• Átfogó élet-és

balesetbiztosítás;

• Vállalati környezetvédelmi

szervezet, Környezetközpontú
Irányítási rendszer (KIR)
működtetése, monitoring,
minősíttetés, beruházások.

Éves jelentés I Richter Gedeon 2018

27

Pénzügyi kockázatok
Kockázati terület

Kockázat leírása

Kiemelt kockázatkezelési eljárások

Árfolyam kockázat

A Csoportnak jelentős RUB
és USD bevételi többletei
vannak, az árfolyam
ingadozások eltérítik a HUFban és EUR-ban mért összes
bevételt.

• Részleges természetes fedezés azonos

Vevő hitelezési
kockázat

A Richter csoport egyes
piacain (FÁK piacok)
és egyes tagvállalatok
vevői körében (romániai
nagykereskedelmi vállalat)
fokozott vevőhitelezési
kockázattal kell számolni.

• MEHIB biztosítás a Richter Csoport

Szabad pénzeszközök
befektetési kockázata

• Az anyavállalatnál

• Anyavállalatnál: Igazgatósági szintű

Adózási kockázatok

• Anyavállalat: K+F és jogdíj

• Anyavállalatnál minisztériumi

átmenetileg szabad
pénzeszköz biztonságos
befektetését kell
megoldani.
• A leányvállalatoknál
esetenként jelentős szabad
pénzeszközök biztonságos
kezelését kell megoldani.

adókedvezményekre
jogosultság igazolása;
• Csoport: kapcsolt
vállalatok közötti
transzferárazás
alátámasztottsága.

A kockázat
változása
2018-ban

devizában felmerülő költségekkel;

• Pénzügyi fedezeti műveletek

alkalmazása csak Igazgatósági
felhatalmazás alapján.

FÁK termelő egységeinek
vevőköveteléseire;
• Piaci COFACE biztosítás a Pharmafarm
romániai vevőire.

pénzügyi befektetési szabályzat
elfogadása, szigorú betartása,
ellenőrzése;
• Leányvállalati szabad pénzeszközök
központosított kontrollja.

állásfoglalás kérések és a kapott
állásfoglalásokkal alátámasztott
kedvezmény elszámolás;
• Csoport transzferár: Masterfile alapján
megállapított árak, helyi transzferár
dokumentációk.

8. Peres ügyek
A Társaságnak nincsen olyan folyamatban lévő peres ügye, amely jelentős hatást gyakorolna a Richter Csoport
pénzügyi eredményére.
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A Vezérigazgató
beszámolója

Orbán Gábor

Vezérigazgató

Örömmel nyújtom át Önöknek a Richter 2018. évi jelentését, amely esztendőt összetett üzleti környezet jellemzett,
jelentős kihívásokkal és említésre érdemes eredményekkel.
A VRAYLAR® továbbra is a leggyorsabban növekvő termék az atipikus antipszichotikumok piacán az Egyesült
Államokban, az orvosok, a betegek tapasztalata a készítménnyel kapcsolatban egyaránt pozitív. Az Allergan a VRAYLAR®
értékesítését piacvezető P2P promóciós programmal és direkt marketing tevékenységgel támogatta továbbra is,
ami elismerten rendkívüli eredményeket hozott. A cariprazine-ra vonatkozóan közösen tettünk közzé az Allergannal a bipoláris depresszió indikációban pozitív fázis III vizsgálati eredményeket, majd 2018 szeptemberében
az FDA befogadta vizsgálatra a kiegészítő törzskönyvi kérelmet. A hatósági döntés 2019 májusában várható.
Az indikáció további kiterjesztését célozzák azok a 2018-ban megkezdett fázis III klinikai vizsgálatok, amelyek
a cariprazine-t a major depresszió kiegészítő kezelésére tesztelik. Az év során a REAGILA® egyedi támogatási
kérelmének benyújtása is jól haladt, a termék számos európai országban bevezetésre került.
A cariprazine piaci szereplésének sikerével egyidőben a Társaságnak komoly kihívásokkal kellett szembesülnie
egyik vezető készítményével, az ESMYA®-val kapcsolatban. 2017 decemberében az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) vizsgálatot indított a készítmény által esetlegesen
okozott gyógyszer indukált májkárosodások ügyében. 2018 februárjában a felülvizsgálati eljárás részeként a PRAC
átmeneti intézkedések végrehajtását kezdeményezte és korlátozta a termék további forgalmazását. 2018 júliusában
az Európai Bizottság szigorított feltételek mellett lehetővé tette a termék újbóli bevezetését. 2018. augusztus
végén, szeptember elején a Richter nőgyógyászati értékesítési hálózata megkezdte az ESMYA® célzott újbóli piaci
bevezetését a nagyobb európai piacokon. Eközben az Allergan úgynevezett „Complete Response Letter”-t kapott
válaszként az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA) az ulipristal acetate törzskönyvi
kérelmére. Az Allergan vezetői decemberben találkoztak az FDA döntéshozóival és megvitatták a Complete Response
Letter részleteit, valamint a termék törzskönyvezése érdekében tehető jövőbeni lépéseket.
A Vállalat legfontosabb „specialty” jellegű tevékenyégi köre a nőgyógyászat maradt. A Richter a világ egyik legszélesebb
termékkörével kínál a nők valamennyi korcsoportja számára készítményeket. Ezen igényeket kielégítendő 2018ban licenc- és szállítói megállapodást kötöttünk a Mithra Pharmaceuticals-szal egy, kombinált fogamzásgátló
értékesítéséről, amely folyamatban lévő klinikai vizsgálatok kimenetelétől függően, csökkentheti a mélyvénás
trombózis kialakulásának esélyét. Hasonló megállapodást kötöttünk a Pantarhei Bioscience BV-vel, kombinált
fogamzásgátló készítményének forgalmazásáról, amely várhatóan úgy fejti majd ki fogamzásgátló hatását, hogy
közben a női nemi vágy nem csökken.
Meggyőződésem, hogy egy gyógyszeripari vállalatnak magas hozzáadott értékű termékportfoliót kell kialakítania,
ha szeretne hosszú távon versenyképes maradni. A belépés az olyan új, innovatív területekre, mint az eredeti kutatás,
vagy a bioszimiláris termékfejlesztés magas kockázattal jár ugyan, de a jövőben magasabb megtérüléssel is kecsegtet.
Míg a vizsgált időszakot követően, 2019 februárjában úgy döntöttünk, hogy az EFGRATIN (bioszimiláris pegfilgrastim)
törzskönyvi kérelmét visszavonjuk, addig megkezdtük a felkészülést az oszteoporózis kezelésére szolgáló bioszimiláris
teriparatidunk, a TERROSA 2019 augusztusában esedékes piaci bevezetésére.
A Csoport 1.398,2 MEUR konszolidált árbevételt ért el 2018-ban, ami az egy évvel korábbi bevételhez képest
3 százalékos csökkenést jelent.
Az Ügyvezetés tekintettel arra, hogy az ESMYA® felírhatósági körében bevezetett korlátozás, valamint a termék
amerikai törzskönyvezési folyamatában bekövetkezett késedelem negatív üzleti hatása lesz (részletesen lásd
a Nőgyógyászat fejezet ESMYA®-ra vonatkozó részét a 39. oldalon) az ESMYA®-hoz kapcsolódó immateriális eszközre
és üzleti értékre értékvesztést számolt el 24.270 MFt (76,2 MEUR) értékben. A 2018-ban elszámolt értékvesztés
kisebb mértékben rontotta az üzleti tevékenység eredményét, mint az ESMYA®-ra vonatkozó 2017-ben elszámolt
leírás. Ennek következtében az 141,4 MEUR üzleti tevékenység eredménye 2018-ban növekedést mutatott a bázis
évi értékhez képest.
A tárgyévi eredmény 2018-ban 113,5 MEUR volt, amely 80,9 MEUR növekedést jelent az előző évben elért értékhez
képest. Az elszámolt értékvesztés hatásával korrigált tárgyévi eredmény 2018-ban 189,8 MEUR lett volna.
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A felső vezetés körében számos változás történt az év során; elismert, a vállalaton kívülről érkező, szaktekintéllyel
rendelkező vezetőket vontunk be az irányításba. Nagy örömmel mutatom be Önöknek Dr. Szolyák Tamás urat, aki
az újonnan létrehozott „Regulatory Affairs” Igazgatóságot vezeti 2018 szeptembere óta. A Novartis Hungária volt
vezérigazgatójaként kiemelkedő szakmai elismerésben részesült, majd az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet vezérigazgatójaként tovább mélyítette iparági ismereteit.
Erdei Katalin asszony, mint Emberi Erőforrás Igazgató erősíti csapatunkat, miután elődje 2019. január 1-i hatállyal
nyugdíjba vonult. Az ő feladata, hogy a vállalati stratégiával összhangban alakítsa és irányítsa a Csoport humán
erőforrását, valamint, hogy a szervezetet úgy formálja, hogy az képes legyen megfelelni a jövő kihívásainak. Komoly
nemzetközi tapasztalatokat gyűjtött a Mars GmbH Emberi Erőforrás vezetőjeként.
Ahogy haladunk előre az általunk kijelölt úton, a korábban meghatározott specializációra törekvő stratégiánk és
terveink alapjaiban nem változtak. Továbbra is arra törekszünk, hogy a globális jelenlétünket erősítsük, miközben
kiaknázzuk a hagyományos piacainkon meglévő erőforrásainkat, valamint erős és kiegyensúlyozott termékportfoliót
alakítsunk ki, amely egyaránt tartalmaz specializált és márkanévvel ellátott generikus készítményeket. A világ
körülöttünk változik, így ennek megfelelően mi is ezekhez a változásokhoz alakítjuk a stratégiánk végrehajtását.
Meggyőződésem, hogy a specializáció erősítését célzó stratégiánkkal, amelyet hosszú távú partner-megállapodásokkal
is támogatunk, a Richter jó esélyekkel nézhet a jövő kihívásai elé.
Végezetül szeretném köszönetemet kifejezni kollégáimnak fáradhatatlan erőfeszítéseikért és teljesítményükért.
Eredményeink közül egyiket sem érhettük volna el szervezetünkben dolgozó tehetséges munkatársaink nélkül. Szívből
jövő köszönetemet szeretném egyúttal tolmácsolni részvényeseink felé a bizalomért, amellyel megtisztelnek bennünket.

Orbán Gábor
Vezérigazgató
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„Specialty Pharma”
modell

Richter – Innováció és magas
hozzáadott érték
Az elmúlt évtized során felmerülő kihívások (úgy mint a mind hosszabb termékfejlesztési folyamat, az egyre
kedvezőtlenebbé váló szabályozási környezet, az egyes nemzeti költségvetések egészségügyi megszorításainak
való kitettség, az öregedő lakosság és a modern nyugati társadalmak jelentősen változó életstílusa) indították
a Richter vezetését arra, hogy egy olyan specializációs modellt válasszon, amely elsődlegesen az organikus
növekedésre alapoz, eseti akvizíciós tevékenységgel kiegészítve elsősorban a nőgyógyászat területén. A Richter
tehát komoly erőforrásokat fektetett be abba, hogy a világ egyik legszélesebb nőgyógyászati termékpalettájával
rendelkezzen. Ugyanakkor egyedülálló módon Közép-Kelet-Európában, megőrizte mintegy évszázados eredeti
kutatási tevékenységét, egyúttal egy bioszimiláris fejlesztő és termelő kapacitást is létrehozott, hogy az onkológiai
és immunológia betegségek kezelésére irányuló egyre növekvő igényeket kielégíthesse.

a) Nőgyógyászat
Áttekintés

A Richter azon kiemelten fontos üzletágai közül, ahol a piaci réseket igyekszik kihasználni, az egyik legjelentősebb
a nőgyógyászat. A Társaság egyedülálló, több évtizedre visszanyúló tapasztalattal rendelkezik ezen a területen:
az első szteroid kísérleteket még maga az alapító, Richter Gedeon gyógyszerész végezte. Akkoriban ezek a vegyületek
még világszerte újdonságnak számítottak. Azóta a Társaság tudatos fejlesztések révén úgy alakította gyártóüzemeit,
hogy képes legyen elvégezni a kiváló minőségű nőgyógyászati készítmények előállításához szükséges komplex és
hosszadalmas eljárásokat.
Nőgyógyászati termékvonalunk hagyományosan jelentős piaci pozícióval bír mind a közép-kelet-európai, mind a FÁK
térségben. Az 1990-es évek közepén jelentősen megerősítettük üzleti jelenlétünket az Egyesült Államokban, miután
stratégiai együttműködést írtunk alá a Duramed társasággal. Ezt a megállapodást később meghosszabbítottuk és
kiszélesítettük a Barr-ral, a Duramed felvásárlójával is. A megállapodások, a Richter réspiacára, a nőgyógyászatra,
ezen belül elsősorban az orális fogamzásgátlókra összpontosítottak. Az egymást követő vállalatfelvásárlások és
fúziók nem érintették azokat a hosszú távú együttműködési megállapodásokat, amelyeket korábban kötöttünk.
Mindez lehetővé tette, hogy az Egyesült Államok piacán elismert nőgyógyászati hatóanyag beszállítóvá váljunk.
A Csoport növekedési stratégiájának egyik legfontosabb eleme nőgyógyászati termékpalettájának fejlesztése, amelynek
jegyében két akvizíciót hajtottunk végre 2010 folyamán. Mindkettő a nőgyógyászati portfoliónk bővítését szolgálja.
A PregLem felvásárlása tette lehetővé a Richter számára, hogy termékkörét az ESMYA®-val, egy terápiás területén
egyedülálló készítménnyel bővítse, amelyet 2012-ben méhmióma műtét előtti kezelésére hagytak jóvá az Európai Unió
tagállamaiban. Ezt követte 2014-ben a két cikluson keresztül történő alkalmazásnak az engedélyezése, végül pedig
2015-ben a szakaszos hosszú távú kezelésre vonatkozó törzskönyvi engedély kiadása. A Grünenthaltól felvásárolt,
széles körben bevezetett orális fogamzásgátló termékek növelik a nőgyógyászati készítmények értékesítéséből
származó bevételünket, valamint alapot biztosítottak ahhoz, hogy kiépítsük nyugat-európai értékesítési hálózatunkat.
Ezt a jól felépített portfoliót egy újabb, rendkívül ígéretes termékkel sikerült bővítenünk a Finox Holding,
egy magántulajdonban álló, svájci székhelyű, a női fertilitással összefüggő innovatív és hatékony termékek
fejlesztését és értékesítését végző biotechnológiai vállalat 2016 júniusában történt felvásárlását követően. A Finox
egyedülálló lehetőséget jelentett a Richter kulcsfontosságú nőgyógyászati üzletágának bővítésére, egyúttal
nyomatékosítja elkötelezettségét a bioszimiláris készítmények iránt. Az akvizíció ugyanakkor lehetővé teszi,
hogy a Richter megalapozza jelenlétét a női fertilitás elősegítését célzó terápiás területen, amely egy jelentős
növekedést mutató piac.
A női fertillitást elősegítő termékkör további bővítését célozta, hogy forgalmazási megállapodást kötöttünk az L.D.
Collins & Co. Limited-del, egy az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalattal, annak 400 mg progesterone hatóanyag
tartalmú, asszisztált reprodukciós technológián (ART) alapuló termékének, a CYCLOGEST®-nek az értékesítéséről.
Azon stratégiai célkitűzésünk részeként, hogy földrajzi kitettségünket kiegyensúlyozottabbá tegyük, ugyanakkor
nőgyógyászati üzletágunkat globális méretűvé növeljük, olyan gyorsan növekvő régiókban szeretnénk megvetni
a lábunkat, mint Latin-Amerika, vagy Kína.
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A földrajzi terjeszkedésen túl, kiemelten fontos célkitűzésnek tartjuk, hogy tovább szélesítsük és erősítsük
a nőgyógyászati portfóliónkat olyan cégekkel kötött együttműködési megállapodásokon keresztül, amelyeknek
ígéretes termékei, vagy fejlesztés alatt álló projektjei vannak.
Együttműködési megállapodásokat kötöttünk számos céggel: az ausztrál Acrux-szal, annak ösztradiol hatóanyagú
menopauza kezelését célzó transzdermális spray értékesítéséről, valamint az amerikai Evestra-val, arról, hogy innovatív
nőgyógyászati portfoliójának fejlesztését, amely elsősorban korszerű fogamzásgátló eszközöket, nevezetesen
hüvelygyűrűket tartalmaz, közösen finanszírozzuk. Emellett megállapodtunk a Pharmanest AB vállalattal abban,
hogy a Richter fogja értékesíteni annak innovatív fájdalomcsillapító hatású technológiáját, a SHACT-ot (Short Acting
Lidocaine), továbbá a PrimaTemp vállalattal, melynek székhelye az Egyesült Államokban, Coloradóban található,
az általuk eredetiként kifejlesztett, PRIYARING nevű, orvostechnikai eszközének értékesítéséről is.
Az orális fogamzásgátló portfóliónk további bővítését célozta, hogy licenc és szállítói megállapodást kötöttünk egy,
a Mithra Pharmaceuticals által ESTELLE® márkanév alatt kifejlesztett, 15mg estetrol-t és 3mg drospirenone-t tartalmazó
kombinált fogamzásgátló értékesítéséről. Hasonló szerződést írtunk alá a Pantarhei Bioscience BV-vel, annak
30µg ethynil estradiol-t, 150µg levonorgestrel-t és 50 mg dehydroepiandrosterone-t (DHEA) tartalmazó kombinált
fogamzásgátló értékesítéséről.
A Richter rendelkezik a világ egyik legszélesebb nőgyógyászati termékválasztékával, miközben portfolióját
folyamatosan bővíti.

ESMYA®

A méh fibroid tumorai, a miómák a nőgyógyászatban előforduló leggyakoribb jóindulatú, szolid daganatok, melyek
a fogamzó képes korú nők mintegy 20–25 százalékát érintik. A betegség jellemző tünetei a fokozott méhvérzés,
vérszegénység, fájdalom, gyakori vizelési inger, vizelet-visszatartási nehézség és meddőség. Eddig a miómák
műtét előtti gyógyszeres kezelésében egyedüli elfogadott terápiaként a parenterális GnRH agonistákat használták.
Alkalmazásukat jelentősen korlátozta az ösztrogén szintjének csökkentése miatt szinte mindig kialakuló postmenopauzás tünet együttes. Ezek közé sorolható a hőhullám, a depresszió, a hangulatváltozás, a nemi vágy
csökkenése, hüvelygyulladás és a csontok ásványi anyag sűrűségének csökkenése.

Az 5 mg ulipristal acetate tartalmú ESMYA® tabletta az első, szájon át szedhető, szelektív progeszteron receptor
modulátor gyógyszer, amelynek hatóanyaga reverzibilisen gátolja a célszövetekben a progeszteron receptorokat.
Az ulipristal acetate 3 hónapon keresztül, napi egyszer, szájon át adva hatékonyan szüntette meg a vérzést, mérsékelte
a vérszegénységet és csökkentette a mióma kiterjedését. Ezek a hatások hozzájárulnak az életminőség javulásához
és nem jelennek meg a kasztrációval együtt járó mellékhatások, ellentétben a GnRH agonistákkal.
2012 februárjában, az Európai Bizottság (EB) kiadta a méhmióma enyhébb és súlyosabb tüneteinek műtét előtti
kezelésére szolgáló 5 mg-os ESMYA® tabletta forgalomba hozatali engedélyét. Ezt követően a termék törzskönyvezésre
és bevezetésre került Európa országaiban, a FÁK térségben, valamint partnerünk, az Allergan által Kanadában.
A Richter a PregLem cégnek és innovatív készítményének, az ESMYA®-nak 2010. év végén történt megvásárlásakor
megszerezte a termékre vonatkozó, az EU piacaira kiterjedő fejlesztési és forgalmazási jogokat. Ezzel
egyidejűleg az Allergan, egy licenc-szerződés keretén belül ugyanezen jogokat kapta meg az Egyesült Államok és
Kanada piacaira vonatkozóan. Az európai hatósági engedély olyan adatokon alapult, amelyeket európai klinikai
központokból gyűjtöttek, amelyek közé észak-amerikai klinikai vizsgálati központok nem kerültek bevonásra. Annak
érdekében, hogy a termék az Egyesült Államokban is hatósági jóváhagyást kaphasson, az FDA azt írta elő, hogy
a klinikai vizsgálatokba Egyesült Államokbéli beteg populáció is kerüljön bevonásra, egyúttal változtatásokat kért
az indikáció és az elsődleges végpont tekintetében.
2011 decemberében a Richter két újabb piacra terjesztette ki a HRA Pharma-val kötött licenc-megállapodást: a FÁK
országokra és Kínára. 2013-ban a Richter és a HRA Pharma újabb licenc-megállapodást kötött, amelynek értelmében
a Richter a jóindulatú nőgyógyászati elváltozások kezelésére kifejlesztett ulipristal acetate forgalmazási és értékesítési
jogait a latin-amerikai országokra vonatkozóan is megkapta.
Az EB 2015. májusi döntésével engedélyezte az 5 mg-os ESMYA® (ulipristal acetate) tabletta hosszú távú,
megszakításokkal történő ismételt alkalmazását a méhmióma hosszú távú kezelésére, amely lehetővé teszi a hölgyek
számára, hogy elkerülhessék a műtéti beavatkozást.
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Újabb fejlemények

2017 decemberében az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC)
vizsgálatot indított az ESMYA® által esetlegesen okozott gyógyszer indukált májkárosodások ügyében.
2018 februárjában a PRAC a felülvizsgálati eljárás részeként átmeneti intézkedések végrehajtását kezdeményezte.
A PRAC ajánlása alapján az ESMYA®-val kezelt, méhmiómában szenvedő nők rendszeres időközönként májvizsgálaton
vesznek részt. A PRAC emellett azt is javasolja, hogy az ESMYA®-val új kezelést ne kezdjenek el, de a folyamatban
lévő kezelések befejezhetőek.
2018 májusában a PRAC végleges ajánlást adott ki az ESMYA® által esetlegesen okozott gyógyszer indukált
májkárosodások ügyében lefolytatott vizsgálat befejezését követően és ezt az ajánlást júniusban a CHMP is jóváhagyta.
2018 júliusában az Európai Bizottság jóváhagyta a CHMP-nek az ESMYA® felülvizsgálatával kapcsolatban kialakított
véleményét, ami megnyitotta a termék korlátozott felhasználású, újbóli bevezetésének lehetőségét.
Augusztus végén, szeptember elején a Richter értékesítési hálózata újrakezdte az ESMYA® célzott promócióját
az európai piacokon. A marketing üzeneteket az egészségügyi szakemberek és a betegek igényeihez igazították.
Szakmai találkozókat, kongesszusokat és internetes szemináriumokat szerveztek szerte az Európai Unióban, melyek
során tájékoztatták az egészségügyi szakembereket az ESMYA® hatásosságáról és biztonságosságáról és oktatást
tartottak számukra az Európai Bizottság által hozott előírásoknak való megfelelés módjáról.
2018 augusztusában az Allergan úgynevezett „Complete Response Letter”-t kapott az Egyesült Államok Élelmiszerés Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA) az ulipristal acetate rendellenes vérzés indikációjában, méhmiómában
szenvedő nők kezelésére beadott törzskönyvi kérelmére válaszként. Az Allergan vezetői decemberben találkoztak
az FDA döntéshozóival és megvitatták a Complete Response Letter részleteit, valamint az ulipristal acetate
törzskönyvezésének folyamatában tehető lehetséges jövőbeni lépéseket.
2018-ban az ESMYA® árbevétele 25,9 MEUR-t tett ki, szemben a bázisidőszaki 93,0 MEUR -val. Az éves összehasonlításban
bekövetkezett visszaesés, az ESMYA® értékesítésének átmeneti felfüggesztése és a CHMP véleményét követő,
az Európai Bizottság által elrendelt forgalombahozatali engedély módosításának a következménye.

Női fertilitás

A párok mintegy 25 százaléka szembesülhet nehézségekkel, amikor gyermekáldásra készülnek, és ez a szám
érzékelhetően nő részben a gyermekvállalási kor kitolódása miatt. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint
mintegy 60-80 millió terméketlenségi esetet regisztráltak. A gyógyszeripar felelős szereplőjeként tisztában vagyunk
a női reprodukciós képesség jelentőségével, és elköteleztük magunkat, hogy ezt az igényt a gyógyszeripar oldaláról
támogatjuk. Tevékenységünk középpontjában álló, kiemelt fontossággal bíró nőgyógyászati portfoliónk hatékony
bővítése érdekében a Richter megvásárolta a női fertilitással összefüggő, innovatív bioszimiláris készítmény,
a BEMFOLA® globális értékesítési jogait (az USA kivételével).
A Finox készítménye, a BEMFOLA® egy rekombináns humán follikulus stimuláló hormon (r-hFSH), amelyet
a piacra korábban bevezetett referenciakészítmény, a GONAL-f® bioszimiláris termékeként fejlesztettek ki. A BEMFOLA®
az első bioszimiláris r-hFSH készítmény, amely Európában bevezetésre került.

2018 júliusában 5 MCHF-ért megvásároltuk a BEMFOLA® szellemi tulajdon jogait az Egyesült Államok területére vonatkozóan.
2018-ban a BEMFOLA® értékesítésből származó árbevétel 41,9 MEUR (49,5 MUSD) volt, míg a bázisidőszakban
a termék 34,6 MEUR-t (39,1 MUSD) forgalmat ért el.
A fiatalabb generációk új fogamzásgátló módszereket, például hormonfelszabadító eszközöket igényelnek a korábbi
tabletták helyett, de általánosságban is elmondható, hogy az életstílust középpontba állító betegcsoportok szívesen
fogadják az újfajta hatóanyag-leadású technológiákat. A digitalizáció felgyorsíthatja a személyre szabott egészségügyi
megoldások térnyerését. A való életből származó, anonim módon, orvosi vizsgálatokról, beteglapokról és egyéb
forrásokból gyűjtött betegadatok elemzése közép- és hosszú távon hatalmas lökést adhat az innovációnak.
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Meglévő nőgyógyászati portfoliónk bővítése érdekében 2017 októberében kizárólagos licenc- és értékesítési
szerződést kötöttünk a Prima-Temp Inc.-nel egy, az Egyesült Államokban, Coloradóban bejegyzett vállalattal,
melynek értelmében az USA és Kanada kivételével a világ valamennyi piacára vonatkozó kizárólagos értékesítési
jogot szereztünk a PRIYARING ígéretes, innovatív orvostechnikai eszközre.
A PRIYARING egy, az ovuláció előtt bekövetkező kismértékű hőmérsékletváltozást érzékelő hüvelygyűrű. A gyűrű
hat percenként méri a női test belső hőmérsékletét és az adatot rádióhullámos kapcsolaton keresztül, két
óránként továbbítja egy okos eszközre. Innen az adat egy felhőalapú applikációba töltődik, ahol tárolódik és egy
a Prima-Temp által fejlesztett algoritmus alapján elemzésre kerül. A gyűrű a hőmérsékletmérő szenzor mellett nem
tartalmaz hatóanyagot. Az eszköz érzékeli az ovuláció előtt bekövetkező kismértékű hőmérsékletváltozást, és
üzenetet küld az okos eszközre.
Az eszköz törzskönyvezési folyamata valamelyest lelassult annak következtében, hogy a hatóanyag beszállító
megváltozott, ezért a termék piaci bevezetésének várható időpontja, 2020 első negyedévére módosult.
A női fertillitást elősegítő termékkör további bővítését célozta, hogy forgalmazási megállapodást kötöttünk az L.D.
Collins & Co. Limited-del, egy az Egyesült Királyságban bejegyzett vállalattal, annak 400 mg progesterone hatóanyag
tartalmú, asszisztált reprodukciós technológián (ART) alapuló termékének, a CYCLOGEST®-nek az értékesítéséről.
A Richter a terméket az Európai Unió 27 országában forgalmazza majd. A készítmény már megkapta a forgalomba hozatali
engedélyeket ezekben az országokban. Az engedélyek tulajdonosának átjelentését követően, a Richter a terméket
várhatóan 2019 első felétől vezeti be a piacra.
A peteérés és a menstruáció szabályozásán túl a progesterone elengedhetetlenül szükséges a terhesség
kialakulásához és megtartásához. A CYCLOGEST® hüvelykúp 400mg progesterone-t, egy természetes módon előforduló
progesztogént tartalmaz. A CYCLOGEST® felkészíti a méhfalat (endometrium) arra, hogy a lehető legfogékonyabb
legyen az embrió számára, így kritikus szerepe van a luteális fázis fenntartásában az asszisztált reprodukciós
technológia (ART) keretén belül.

Fogamzásgátlás

Társaságunk a fogamzásgátló készítmények széles választékát kínálja, ily módon is segítve a nőket abban
a törekvésükben, hogy elképzeléseik szerint alakíthassák az életüket. A fogamzásgátló módszerek megítélésekor
a megbízhatóság, a biztonság, valamint az egyszerű és kényelmes használat a legfontosabb szempontok. Fokozatosan
felépített termékportfoliónk első, második, harmadik és negyedik generációs fogamzásgátlókat, valamint sürgősségi
fogamzásgátlókat is tartalmaz, ezáltal a készítmények széles skáláját kínálva a nőknek, lehetővé téve, hogy egyéni
igényeikhez igazodva választhassanak termékeink közül.

Újabb fejlemények

Nőgyógyászati üzletágunk további bővítése érdekében a levonorgestrel hatóanyagot kibocsátó méhen belüli eszközt
(Intrauterine System – IUS), a LEVOSERT®-et licencbe vettük az Allergan-tól 2017 januárjában Nyugat- és ÉszakEurópa piacaira, 2019 februárjában pedig a latin-amerikai régió országaira vonatkozóan.
A LEVOSERT® 2018 áprilisában forgalomba került Dániában, Norvégiában és Izlandon. Emellett a készítményt 2018
harmadik negyedéve során Olaszországban és Spanyolországban is bevezettük.
A LEVOSERT® árbevétele 2018-ban 3,0 MEUR-t tett ki.
Annak érdekében, hogy a fogamzásgátlók lehető legszélesebb körét tudjuk kínálni a hölgyek számára, 2018
szeptemberében megállapodtunk a Mithra Pharmaceuticals-szal annak ESTELLE® márkanév alatt kifejlesztett, 15mg
estetrol-t és 3mg drospirenone-t tartalmazó kombinált fogamzásgátló értékesítéséről. A terméket eltérő márkanév
alatt forgalmazzuk majd. Az új orális fogamzásgátló készítmény természetes eredetű, natív ösztrogénje szelektíven
hat az egyes szövetekben és ehhez járulnak hozzá a drospirenone-nak a fogamzásgátláson túli előnyös tulajdonságai.
A megállapodás földrajzi hatálya Európára, valamint Oroszországra terjed ki.
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A Pantarhei Bioscience BV-vel 2019 februárjában aláírt megállapodás is a fent körvonalazott törekvésünket
szolgálja. A megállapodás értelmében értékesítjük a Pantarhei által kifejlesztett, 30µg ethynil estradiol-t, 150µg
levonorgestrel-t és 50 mg dehydroepiandrosterone-t (DHEA) tartalmazó kombinált fogamzásgátlót. A fejlesztés alatt
álló készítmény, sikeres fázis II klinikai vizsgálat után, készen áll arra, hogy további klinikai vizsgálatokat folytassanak
le a törzskönyvi engedély megszerzése érdekében. A megállapodás földrajzi hatálya Európára, Oroszországra,
Latin-Amerikára, valamint Ausztráliára terjed ki.
Az ARC (azaz androgén pótlás a fogamzásgátlás során) egy, a Pantarhei által kifejlesztett és oltalom alatt álló új
megközelítése az orális fogamzásgátlásnak, melynek célja a szexuális funkció visszaállítása előtérbe helyezve
a szexuális vágyat és a nemi izgalmat, illetve, hogy megelőzze a hangulat ingadozásokat. Ezt azzal érik el, hogy
a fogamzásgátlóhoz DHEA-t adnak. Ez utóbbi egy természetes, humán mellékvese hormon, amely a szájon át
történő bevételt követően részlegesen tesztoszteronná alakul. A tesztoszteron szintje ugyanis lecsökken kombinált
fogamzásgátló tablettát szedő fogamzóképes korú nőkben, amely a tablettához adagolt 50 mg DHEA hozzáadásával
a visszaállítható a normál szintre.

Menopauza kezelésére szolgáló készítmények
(Hormonpótló és csontritkulás elleni készítmények)
A menopauza egy természetes, átmeneti folyamat, amelyet előbb vagy utóbb minden nő átél. A női szervezetben
az ösztrogénszint visszaesése jellemzi a fenti folyamatot, amely rövid és hosszú távú kihatásokkal egyaránt rendelkezhet.
Nem titok, hogy a menopauza negatív hatással lehet a nők életminőségére. Sőt, az ösztrogénszint visszaesése
szoros kapcsolatban áll a csontritkulás kialakulásával és ehhez kapcsolódóan a csonttörések bekövetkezésével.
Célunk, hogy megóvjuk a nők egészségét, és hosszabb távon megőrizzük életminőségüket.

Újabb fejlemények

A Richter és az Acrux, egy ausztrál gyógyszeripari vállalat, által megkötött licenc-megállapodás értelmében a Richter
értékesíti az Egyesült Államokon kívül az Acrux ösztradiol hatóanyagú menopauzás készítményét, egy transzdermális
spray-t. A LENZETTO® 2015-ben több európai országban megkapta a forgalomba hozatali engedélyt. A készítmény
2016 és 2018 között az EU12 régió legtöbb országában, valamint számos EU15 piacon bevezetésre került és ezek
közül néhány esetben felkerült a támogatási listákra is. 2018 első háromnegyed évében a készítmény kisebb latinamerikai, európai és FÁK piacon került bevezetésre. 2018 negyedik negyedéve, illetve 2019 januárja során kisebb
európai és FÁK piacokon folytatódott a termék piacra kerülése.
A LENZETTO® forgalmából 2018-ban 3,8 MEUR árbevétel keletkezett.

Egyéb nőgyógyászati készítmények

Mivel Társaságunk kiemelt célkitűzésének tekinti, hogy a nőgyógyászati termékek minél szélesebb skáláját
kínálja a nőknek, a különféle nőgyógyászati fertőzések kezelésére szolgáló készítmények is megtalálhatóak
a termékportfoliónkban.

Újabb fejlemények

2017 októberében megállapodtunk a svéd Pharmanest céggel arról, hogy a Richter fogja értékesíteni Európában,
Latin- Amerikában és néhány egyéb országban a Pharmanest SHACT (Short Acting Lidocaine) technológiáját.
A SHACT újonnan kifejlesztett technológiája a nyálkahártya szövetek fájdalomcsillapítását biztosítja. Egy
Svédországban lefolytatott klinikai vizsgálat megállapította, hogy a SHACT kezelést követően jelentősen csökkent
a nőgyógyászati beavatkozáson áteső hölgyek fájdalom- és diszkomfort érzete anélkül, hogy az eljárás kellemetlen
mellékhatásokkal járna.
A törzskönyvi kérelem 2018 utolsó negyedévében került benyújtásra az európai hatósághoz.
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A Richter Csoport fő nőgyógyászati készítményei
Termék

Hatóanyag

Termékcsoport

Mely régiókban
forgalmazzuk (1)

VOLINA / MIDIANA / ARANKA / MAITALON
30 / ROSINA

DRP + 30 mcg EE

Negyedik generációs

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

SYMICIA / DAYLETTE / VOLINA MITE /
REZIA / JOLIAN / MAITALON 20 / DARYLIA
/ DIMIA / LILADROS / ARANKELLE

DRP + 20 mcg EE

Negyedik generációs

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

REGULON / DESORELLE / DESMIN 30

DSG + 30 mcg EE

Harmadik generációs

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

NOVYNETTE / DESMIN 20 / FEMINA

DSG + 20 mcg EE

Harmadik generációs

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika; Kína

AZALIA / LACTINETTE

DSG

Harmadik generációs

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

LINDYNETTE 20 / KARISSA

GST + 20 mcg EE

Harmadik generációs

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

LINDYNETTE 30

GST + 30 mcg EE

Harmadik generációs

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok

MILLIGEST / TRISTIN / PERLEAN

GST + 30/40 mcg EE

Harmadik generációs

Magyarország; EU

VIOLETTA / VARIANTA

GST + 15 mcg EE

Harmadik generációs

EU; FÁK

KLEODINA

LVG + 30 mcg EE

Második generációs

EU

RIGEVIDON / MICROFEMIN

LVG + 30 mcg EE

Második generációs

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika; Kína

TRI-REGOL

LVG + 30/40 mcg EE

Második generációs

Magyarország; EU; FÁK;
Egyéb országok; Kína

BELARA / CHARIVA / LYBELLA / BALANCA

CLM + 30 mcg EE

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

BELARINA / EVAFEM

CLM + 20 mcg EE

Latin-Amerika; EU;
Egyéb országok

NEO-EUNOMIN

BCLM + 50 mcg EE

EU

EVE 20

norethisterone +
20 mcg EE

Első generációs

EU

SILUETTE / MISTRAL / MISTRA / SIBILLA

dienogest +
30 mcg EE

Negyedik generációs

Magyarország; EU;
FÁK; Latin-Amerika

Orális fogamzásgátlók (OC)

Sürgősségi fogamzásgátlók (EC)
POSTINOR / RIGESOFT / LEVONELLE-2 /
PLAN B

LVG (2×)

Magyarország; EU; FÁK;
USA; Egyéb országok;
Kína; Latin-Amerika

ESCAPELLE / LEVONELLE ONE-STEP /
POSTINOR 1 / PLAN B ONE-STEP / EVITTA

LVG (1×)

Magyarország; EU; FÁK;
USA; Egyéb országok;
Latin-Amerika; Kína

Fogamzásgátló eszköz (CD)
GOLDLILY / SILVERLILY

Au + Cu, Ag + Cu

Méhen belüli eszköz

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok

LEVOSERT®(2)

levonorgestrel

Méhen belüli eszköz

Magyarország; EU;
Egyéb országok

TULITA / MINIVEL

norethisterone +
estradiol

Hormonpótló

Magyarország

TRIAKLIM

norethisterone +
estradiol

Hormonpótló

Magyarország

Menopauzás tünetek kezelése

Éves jelentés I Richter Gedeon 2018

43

A Richter Csoport fő nőgyógyászati készítményei
Termék

Hatóanyag

Termékcsoport

Mely régiókban
forgalmazzuk (1)

PAUSOGEST

norethisterone +
estradiol

Hormonpótló

Magyarország

GOLDAR / SHYLA / MARYSA(2)

tibolone

Hormonpótló

EU

ESTRIMAX

estradiol

Hormonpótló

Magyarország; EU

LENZETTO®(2)

estradiol

Hormonpótló (spray)

Magyarország; EU;
FÁK; Latin-Amerika

OSSICA

ibandronate

Csontritkulás elleni

Magyarország; EU

SEDRON / OSTALON / BEENOS

alendronate

Csontritkulás elleni

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok

CALCI-SEDRON-D / OSTALON CALCI D

alendronate +
Ca, D vitamin

Csontritkulás elleni

Magyarország; FÁK

GRAVIDA(2)

vitaminok

Terhesgondozás

Magyarország

OXYTOCIN

oxytocine

Méhösszehúzódás
kiváltása (injekció)

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

BROMOCRIPTIN

bromocriptin
mesilate

Prolaktin gátló

Magyarország; EU; FÁK;
Egyéb országok; Kína

follitropin alfa

Női fertilitás

Magyarország; EU;
Egyéb országok

MYCOSYST / MYCOSYST GYNO / FLUCON

fluconazole

Gombásodás elleni

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

GYNO FEMIDAZOL

miconazole nitrate

Gombásodás elleni

EU

GYNOFORT / GYNAZOL(2)

butoconazole
nitrate

Gombásodás elleni
(krém)

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok

metronidazole +
miconazole

Gombásodás elleni

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

FLUOMIZIN(2)

dekvalinium-klorid

Antiinfektív, antiszeptikus

EU; FÁK

GYNOFLOR

estriol +
lactobacillus

Nőgyógyászat, hüvely
flóra helyreállítás és
hüvelyszárazság elleni

EU

ESMYA®

ulipristal acetate

Méhmióma elleni

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok;
Latin-Amerika

LEVOSERT®(2)

levonorgestrel

Menorrhagia

Magyarország; EU;
FÁK; Egyéb országok

NORCOLUT

norethisterone

Ciklus és vérzési zavarok,
emlőfájdalom,
endometrózis

Magyarország; FÁK;
Egyéb országok; Kína;
Latin-Amerika

Orális fogamzásgátlás

EU; USA; Egyéb országok; Latin-Amerika

Terhesgondozás és szülészet

Fertilitás
BEMFOLA®
Nőgyógyászati fertőzések

KLION D

(2)

Egyéb nőgyógyászati megbetegedések

Hatóanyagok

Rövidítések a táblázatban: D
 RP: Drospirenone; LVG: Levonorgestrel; GST: Gestodene; EE: Ethynil estradiol; DSG: Desogestrel;
CLM: Chlormadinone; BCLM: Bifázisu chlormadinone
Megjegyzések: (1)
 A termék bevezetésre került a régió egyes országaiban.
(2)
Licensz készítmény.
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b) Eredeti kutatás – fókuszban a központi idegrendszer
Áttekintés

Új, eredeti vegyületek kutatása mindig is kiemelt szerepet töltött be a Richter stratégiájában. 1998 óta a kutatási
tevékenység rendszere jelentős változásokon ment keresztül. Társaságunk a legkorszerűbb neurofarmakológiai,
molekuláris biológiai, kinetika és gyógyszermetabolizmus laboratóriumokat hozott létre az elmúlt évezred végére.
A farmakológiai létesítmények korszerűsítését követően egy új, a legmagasabb minőségi követelményeknek is
megfelelő kémiai kutatóközpont is átadásra került 2007-ben. A technológiai eszközpark modernizálásán túl,
a kutatási tevékenységek is jelentős átalakuláson mentek keresztül, amely azt a célt szolgálta, hogy a magas
színvonalú tudomány, az innováció és a gyorsaság kiemelt szerephez jussanak. A korszerűbb felépítésű kutatás ily
módon képes jó minőségű vegyületeket azonosítani. Az általunk kutatott vegyületek, valamint a rendelkezésre álló
erőforrások átfogó felülvizsgálatát követően, azt a stratégiai döntést hoztuk, hogy originális kutatási tevékenységünk
kizárólag a központi idegrendszeri betegségek kezelésére szolgáló vegyületekre koncentrál. Mivel tisztában vagyunk
saját lehetőségeinkkel és adottságainkkal, az együttműködéseknek mind a tapasztalatok és az ismeretek, mind
a fejlesztéshez kapcsolódó kockázatok és költségek megosztása szempontjából kiemelt jelentőséget tulajdonítunk.
Ezzel a célkitűzéssel összhangban 2004-ben megállapodást kötöttünk az Allergan-nal a cariprazine atípusos
antipszichotikum és az ezzel rokon vegyületek közös fejlesztéséről. 2013 márciusában az Orion Corporation-nel
széleskörű és hosszú távú együttműködési megállapodást írtunk alá, amelynek célja új kémiai vegyületek közös
kutatása és fejlesztése a kognitív rendellenességek kezelésére.
Mivel egyre erősebbé vált a nyomás, hogy költséghatékonyságunkat növeljük, 2014-ben mélyreható vizsgálatot
folytattunk le a központi idegrendszeri kutatási portfoliónk áttekintésekor. Ennek következtében számos témát
lezártunk vagy felfüggesztettünk, valamint a kapcsolódó létszámot csökkentettük. A kutatási területeink irányát
tekintve is racionalizáltuk a tevékenységünket, aminek eredményeként az elhízás, a kognitív rendellenességek,
valamint az autizmus maradtak kutatási tevékenységünk fókuszában.

Az I. típusú bipoláris betegség

A bipoláris betegség mintegy 3,6 millió embert érint az Egyesült Államokban. Az I. típusú bipoláris betegség,
melyet mániás depressziónak is hívnak, „hangulati epizódokkal” jár, melyek vagy mániás (túlzott izgalom, extrém
ingerlékenység, gondolatrohamok, alvászavarok), vagy depressziós (túlzott szomorúság, fáradtság vagy reménytelenség
érzése), vagy kevert – mániás és depressziós – formában jelentkeznek.

A skizofrénia

A skizofrénia egy krónikus, gyakran munkaképtelenséghez vezető betegség, mely több mint 2,6 millió embert
érint az Egyesült Államokban, jelentős terheket ró a betegekre, családjaikra és a társadalomra. A tünetek három fő
kategóriába sorolhatók: pozitív tünetek (hallucinációk, téveszmék, gondolkodási és mozgászavarok), negatív tünetek
(akaraterő hiánya, visszahúzódás) és kognitív tünetek (a komplex gondolkodás, koncentráció és emlékezés zavarai).

A cariprazine

A cariprazine egy szájon át, napi egy alkalommal szedhető, atípusos antipszichotikum, amelyet az I. típusú bipoláris
betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódokkal diagnosztizált, illetve skizofréniában szenvedő felnőtt betegek
kezelésére engedélyeztek az előbbiek számára 3 és 6 mg/nap közötti, az utóbbiak számára 1,5 és 6 mg/nap közötti
javasolt adagolásban. A cariprazine biztonságosságát és hatékonyságát egy több mint 2.700, a fenti betegségek
valamelyikében szenvedő páciens kezelésével járó klinikai vizsgálatsor igazolta.
Bár a cariprazine-nak a skizofrénia és az I. típusú bipoláris betegség kezelésében kifejtett hatásmechanizmusa nem
ismert, hatásossága több effektus kombinációjaként jelentkezhet: parciális agonista a központi dopamin D2 és
az 5-HT1A szerotonin receptorok esetében, míg antagonista hatást fejt ki az 5-HT2A szerotonin receptorokon.
Farmakodinámiás szempontból, a cariprazine a D3 és D2 dopamin receptorokhoz magas affinitással kötődő, parciális
agonista hatásmechanizmussal rendelkezik és szintén parciális agonistaként hat az 5-HT1A szerotonin receptorokon.
A cariprazine antagonista hatást fejt ki az 5-HT2B és az 5-HT2A receptorokra, melyekhez magas és közepes affinitással
kötődik, valamint a H1 hisztamin receptorokhoz szintén kötődést mutat. A cariprazine alacsonyabb kötődési
affinitással rendelkezik az 5-HT2C szerotonin és α1A-adrenerg receptorokhoz és érdemben nem kötődik a muszkarin
típusú kolinerg receptorokhoz.
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A cariprazine klinikai fejlesztése jelenleg is zajlik felnőtt betegek körében a bipoláris depresszió kezelésére valamint,
major depresszióban kiegészítő terápiaként.

Újabb fejlemények

A cariprazine fejlesztési programjának folytatására és a terápiás területek további szélesítésére vonatkozó
törekvéseinkkel összhangban, a Richter és az Allergan 2016-ban fázis III klinikai vizsgálatokba kezdett, amelyek
célja, hogy lehetővé tegyék a cariprazine alkalmazását bipoláris I depresszióban szenvedő betegek számára is.
2017 decemberében ennek a vizsgálatnak a pozitív előzetes eredményeit jelentettünk be. Ez utóbbi volt a második
sikeres eredmény az erre az indikációra végzett fázis III klinikai vizsgálatok közül. Ebben a vizsgálatban a cariprazine
a placebo-hoz képest mind a 1,5 mg-os, mind a 3 mg-os dózis csoportban elérte a hatásossági célkitűzést. 2018
áprilisában az Allergan-nal közösen bejelentettük ugyanebben az indikációban elvégzett harmadik sikeres fázis III
vizsgálat előzetes eredményeit.
2018 szeptemberében az amerikai FDA értékelésre befogadta az Allergan által benyújtott, a VRAYLAR®-ra vonatkozó,
kiegészítő törzskönyvi kérelmet, amely a termék jelenlegi felhasználhatóságát a bipoláris depresszió indikációval
kívánja bővíteni. Az FDA döntése 2019 májusában várható.
Az európai országokban a REAGILA® -ra vonatkozó egyedi támogatási kérelmek összeállítására 2017 második félévében
került sor, a benyújtási folyamat is jó ütemben halad. 2018 során számos európai országban került piacra a termék.
A MitsubishiTanabe Pharma úgy döntött, hogy megszakítja a cariprazine klinikai fejlesztési programját és ennek
következtében 2017 negyedik negyedévében új megállapodásban rögzítettük a cariprazine ázsiai országokra vonatkozó
klinikai és törzskönyvezési helyzetét.
A cariprazine sikere nemcsak a cég, hanem a magyar gyógyszeripar szempontjából is történelmi jelentőségű. Ez
az első olyan az Egyesült Államokban és az Európai Unióban engedélyezett gyógyszer, melyet magyarországi
székhelyű gyógyszercég kutatói találtak fel, valamint a preklinikai kutatását és fejlesztését is ugyanannál a hazai
gyógyszercégnél végezték.

c) Bioszimiláris termékfejlesztés
Áttekintés

A biológiai készítmények gyógyszerpiaci részesedése jelentőssé vált az elmúlt két évtizedben. Az Európai Unión
belül minden harmadik új forgalomba hozatali engedély biotechnológiai eredetű. 2017-ben a globális forgalmat
figyelembe véve, a tíz legnagyobb forgalmú termék közül hét, szintén biológiai készítmény volt. A biológiai termékek
világszerte a gyógyszergyártók klinikai fejlesztés alatt álló készítményeinek mintegy 40 százalékát képviselik, 2017-ben
forgalmuk világszerte elérte a közel 250 Mrd EUR-s szintet. Becslések szerint 2022-re ez az összeg elérheti akár
a 400 Mrd EUR-s értéket is.
Az originális termékekkel egyre szélesebb terápiás körben versenyezve, a bioszimiláris készítmények egyre átfogóbb
termékpalettát kínálnak az érintettek – finanszírozók, orvosok és betegek – részére. Világszerte egy igen széleskörű,
mintegy 180 gyártót magába foglaló, heterogén vállalt csoport készül arra, hogy bioszimiláris termékeket fejlesszen
és értékesítsen, amely lehetővé teheti, hogy magas színvonalú biológia készítmények alacsonyabb költségszinten
elérhetővé váljanak.
Felismerve a biológiai eredetű gyógyszerkészítmények közép- és hosszú távú jelentőségét, a Richter vezetősége
2006-ban stratégiai döntést hozott arról, hogy belép erre az új, magas szellemi hozzáadott értéket képviselő
területre. A Társaság vezetősége úgy gondolja, hogy a Richterben évtizedek alatt felhalmozott szteroid fermentációs
tapasztalat, ami egyben a gyártási technológia egyik legnehezebb elemét jelenti, jól hasznosítható a biológiai úton
előállított készítmények esetében is, ami előnyt jelent a hasonló lépést fontolgató iparági versenytársakkal szemben.
Első lépésként a Richter 2007-ben felvásárolt egy családi tulajdonban lévő hamburgi központú üzemet, valamint a hozzá
tartozó K+F kapacitást Németországban és üzlettársával a Helm AG-val együtt a többségi részesedés megszerzésével
közös vezetésű vállalatot alapított. Richter Helm Biologics ma egy bakteriális és élesztő alapú fejlesztésre alkalmas
bioszimiláris üzem, egy kísérleti félüzem, valamint egy kapcsolódó analitikai és K+F laboratórium tartozik hozzá.
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Sokkal nagyobb léptékű beruházás következett Magyarországon: a debreceni ipari parkban emlőssejtes biológiai
fejlesztéseket lehetővé tevő, új gyártókapacitás épült, amelyhez kapcsolódóan Budapesten egy kísérleti félüzemet
és egy laboratóriumot alakított ki a Richter. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a Társaság Budapesten emlőssejtes
fejlesztést végezzen, és Debrecenben megvalósítsa ezen biológiai készítmények gyártását.
A termékjelöltek kiválasztásában a Társaság kiemelt óvatossággal járt el, amikor a gyógyszeripar leggyorsabban
növekvő szegmenseire koncentrálva szűkítette a fejlesztésre kiválasztott terápiás területek számát: reumatológiára /
oszteoporózisra és immunológiára.
Saját, korábban már bevált gyakorlatát követve, a Richter stratégiai szövetségkötésekkel próbálja a kockázatos és
költséges fejlesztéseket megvalósítani. Nincs ez másképp a bioszimiláris üzletág esetében sem. Ebben a szellemben
sikerült a Mochida céggel a japán piacra, emellett a németországi STADA vállalattal, illetve – a koreai Dong-A Socio
Holdings és a japán Meiji Seika Pharma által létrehozott vegyesvállalattal – a DM Bio-val együttműködési
megállapodásokat kötnie. Mindazonáltal, folyamatban van további potenciális partnereknek a fejlesztésekbe
történő bevonása is.

A bioszimiláris termékek

A bioszimiláris gyógyszer olyan, biotechnológiai úton előállított termék, amelyet úgy fejlesztettek, hogy az rendkívül
hasonló legyen egy már forgalomba hozott biotechnológiai gyógyszerhez (a referencia termékhez). A bioszimiláris
gyógyszerek és a referencia termékek között minőség, biztonságosság vagy hatékonyság szempontjából nincsen
számottevő különbség.

A teriparatide

A teriparatide a humán parathormon biológiailag aktív részével azonos, a természetes hormont helyettesíti és
a csontképzést serkenti. A teriparatide-ot a csontritkulás kezelésében alkalmazzák, tekintve, hogy a csonttörés
kockázatát számos betegcsoportban csökkenti. A csontritkulás gyakrabban fordul elő nőkben a menopauza után,
de a kortikoszteroid kezelés mellékhatásaként férfiakban és nőkben egyaránt kialakulhat.

A pegfilgrastim

A pegfilgrastim az emberi granulocita kolónia stimuláló faktor pegilált származéka, amelyet daganatos betegeknél
alkalmaznak a kezelésükkel együtt járó egyes mellékhatások csökkentésére. A sejt-toxikus kemoterápia a fehérvérsejtekre
is toxikus hatással van, és neutropéniához, majd fertőzések kialakulásához vezethet. A pegfilgrastimot
a neutropénia időtartamának lerövidítésére és a lázas neutropéniás esetek számának csökkentése érdekében adják.

Újabb fejlemények

2019 februárjában bejelentettük, hogy visszavontuk az általunk kifejlesztett EFGRATIN márkanevű bioszimiláris
pegfilgrastim törzskönyvezési kérelmét az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA). A kérelem visszavonására egy kiegészítő
klinikai vizsgálat elvégzését követő törzskönyvezési kérelem ismételt benyújtása után került sor. A törzskönyvezési
kérelem visszavonására irányuló döntés azért született meg, mert a Richter nem tudta az előírt határidőre eloszlatni
az Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottságának (CHMP) kétségeit. A Társaság fenntartja magának
a jogot, hogy egy későbbi időpontban a jelenlegi vagy egyéb indikáció(k)ban újabb törzskönyvezési kérelmekkel éljen.
A Richter bioszimiláris monoklonális antitestek fejlesztésével is foglakozik, amelyek jelenleg a preklinikai fejlesztés
korai, illetve kései fázisában, valamint klinikai fázisban vannak. Ez a termékkör tartalmaz egy bioszimiláris rituximabot,
valamint egy bioszimiláris trastuzumabot, amely a koreai DM Bio-val 2016 októberében megkötött megállapodásnak
megfelelően kerül továbbfejlesztésre illetve értékesítésre a szerződésben meghatározott országkörben.
A debreceni termelő kapacitást, amely a jelenlegi és a jövőbeli emlőssejtes fermentációval előállítható termékportfolió
igényeit szolgálja ki, egyszer használatos termelési sorok kiépítésével 2018-ban tovább bővítettük. A beruházás
várhatóan 2019-ben kerül átadásra. A debreceni hatóanyaggyártó üzem a bővítés eredményeképpen a párhuzamos
gyártósorok kialakításának köszönhetően sokoldalúvá vált, lehetővé téve többféle technológia egyidejű alkalmazását,
és ezzel megfelelve a belső és külső felhasználók biotechnológiai gyártási igényeinek.
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Üzleti
áttekintés

1
Dr. Thaler György

Fejlesztési Igazgató

Dr. Greiner István

Kutatási Igazgató

1. Gyógyszergyártás
a) Kutatás és fejlesztés
Az eredeti gyógyszermolekulák kutatása és az innováció a Társaság 1901-es megalapításától fogva kulcsszerepet
tölt be a vállalat stratégiájában. Mára a Richter Gedeon Nyrt. 1.000 főt meghaladó kutató-fejlesztő bázissal a középkelet-európai térség legjelentősebb gyógyszeripari K+F központjává fejlődött. A gyógyszerkutatás és fejlesztés
három stratégiai irányt ölel fel: generikus gyógyszerek fejlesztését, rekombináns biotechnológia tevékenységet,
valamint eredeti kismolekulás gyógyszerjelöltek kutatását és fejlesztését. Az eredeti gyógyszerek kutatása a központi
idegrendszer megbetegedéseire koncentrál, közelebbről az autizmus, a kóros elhízás, valamint a kognitív rendel
lenességek kezelésére.
2018 végén a cariprazine mellett 14 projektünk volt folyamatban, ezek közül kettő korai klinikai fázisban, míg a többi
a preklinikai kutatási és fejlesztési szakaszban tart.
A Kutatási Igazgatóság egyes szervezeti egységei mindennapi munkájuk során a cariprazine-nal kapcsolatos te
vékenységekre továbbra is jelentős erőforrásokat összpontosítottak, elsősorban a „post approval commitment”-ek
(engedélyezés utáni kötelező vizsgálatok) megfelelő végrehajtása területén. Ezek között szerepelnek preklinikai
és klinikai vizsgálatok is.
Mind a Richter, mind az Allergan vezetősége elkötelezett maradt a cariprazine további fejlesztése iránt, azaz a már meglévő
indikációs területeken túl újabb terápiás lehetőségeket keresünk, kiegészítő törzskönyvi kérelmet beadva bipoláris
depresszió indikációban, valamint további fázis III klinikai vizsgálatokat végezve kiegészítő kezelésként major
depresszió indikációban. A harmadik, sikeres fázis III klinikai vizsgálat eredményeit 2018 áprilisában tettük közzé
bipoláris I depresszió indikációban. Ezt követően 2018 szeptemberében az FDA befogadta értékelésre az Allergan
által benyújtott kiegészítő törzskönyvi kérelmet, amelynek jóváhagyása esetén lehetővé válna a termék felhasználási
körének bővítése a bipoláris depresszió indikációval. A döntés, az ún. Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) dátum
2019 májusára várható.
Japán partnerünk, a MitsubishiTanabe Pharma, törölte a cariprazine-t a fejlesztés alatt álló termékek közül.
A két cég vezetése új feltételek mentén kötött megállapodást a cariprazine ázsiai országokban történő
törzskönyvezéséről és értékesítéséről.
Az európai országokban a REAGILA® egyedi támogatási kérelmeinek összeállítására 2017 második félévében került
sor, a benyújtási folyamat 2018-ban jó ütemben haladt.
A nőgyógyászati termékportfoliónk zászlóshajójával, az ESMYA®-val kapcsolatban 2017 decemberében az Európai
Gyógyszerügynökség (EMA) Farmakovigilanciai Kockázat Elemző Bizottsága (PRAC) vizsgálatot indított a termék
által esetlegesen okozott gyógyszer indukált májkárosodások ügyében.
2018 februárjában a PRAC a felülvizsgálati eljárás részeként átmeneti intézkedések végrehajtását kezdeményezte. 2018
júliusában az Európai Bizottság megteremtette a termék újbóli bevezetésének lehetőségét korlátozott felhasználással.
2018 augusztusában az Allergan úgynevezett „Complete Response Letter”-t kapott az FDA-től az ulipristal acetate
rendellenes vérzés indikációjában, méhmiómában szenvedő nők kezelésére beadott törzskönyvi kérelmére válaszként.
Az Allergan vezetői decemberben találkoztak az FDA döntéshozóival és megvitatták a Complete Response Letter
részleteit, valamint az ulipristal acetate törzskönyvezésének folyamatában tehető lehetséges jövőbeni lépéseket.
Az elmúlt időszakban forgalomba kerülő új, eredeti termékeink (cariprazine, ESMYA®) farmakovigilanciai feladatai
jelentős erőforrás bővítést tettek szükségessé. Ennek megfelelően növeltük az ezen a területen dolgozók számát,
valamint számos szakértőt vontunk be a munkába.
A klasszikus fermentáció terén az elmúlt 50 évben felhalmozott tapasztalatainkra, valamint molekuláris biológiai
tudásunkra alapozva 2006-ban hoztuk meg azt a stratégiai döntést, hogy megkezdjük rekombináns biotechnológiai
gyógyszerek fejlesztését és gyártását. Németországban a Helm AG-vel közösen alapított Richter-Helm Biologics
mikrobiális fehérjegyógyszerek kifejlesztését, gyártását végzi. Budapesten 2009 végére kialakítottuk biotechnológiai
laboratóriumunkat és félüzemünket. A 2008-ban, Debrecenben megkezdett biotechnológiai üzemünk építkezése
befejeződött, az üzem 2012-ben átadásra került, így a legbonyolultabb fehérjegyógyszerek ipari előállítását is meg
tudjuk már valósítani. 2016-ban a Richter további kapacitásbővítő beruházásokat indított el debreceni üzemében.
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2019 februárjában visszavontuk az általunk kifejlesztett EFGRATIN márkanevű bioszimiláris pegfilgrastim
törzskönyvezési kérelmét az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA). A kérelem visszavonására egy kiegészítő klinikai
vizsgálat elvégzését követő törzskönyvezési kérelem ismételt benyújtása után került sor. A törzskönyvezési kérelem
visszavonására irányuló döntés azért született meg, mert a Richter nem tudta az előírt határidőre eloszlatni az Emberi
Felhasználásra Szánt Gyógyszerkészítmények Bizottságának (CHMP) kétségeit. A Társaság fenntartja magának a jogot,
hogy egy későbbi időpontban a jelenlegi vagy egyéb indikáció(k)ban újabb törzskönyvezési kérelmekkel éljen.

Társaságunk továbbra is kiemelt szerepet tulajdonít a partnerek felkutatásának és a K+F együttműködések
kialakításának. Akadémiai és egyetemi intézetekkel a kutatás korai szakaszában, míg ipari partnerekkel elsősorban
a klinikai fejlesztésben dolgozunk együtt. Örömmel számolunk be arról, hogy a Richter tovább bővítette a központi
idegrendszeri kutatás területén kialakított partneri megállapodásainak a körét azáltal, hogy az Orion Corporationnel egy széleskörű és hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá, amelynek célja új kémiai vegyületek
közös kutatása és fejlesztése a kognitív rendellenességek kezelésére. A 2013-ban aláírt szerződés értelmében
az együttműködés lehetőséget biztosít arra, hogy a két társaság közösen válasszon ki és fejlesszen tovább három
felfedezési fázisban lévő gyógyszerjelölt molekulát. A felek a fejlesztéssel kapcsolatos valamennyi kiadást egyenlő
arányban osztják meg.
Azt követően, hogy 2010 végén a Richter és a Mochida Pharmaceutical Co. Ltd. átfogó és hosszú távú licenc, illetve
együttműködési szerződést kötött a Richter bioszimiláris termékportfoliójának fejlesztéséről és értékesítéséről,
2011 augusztusában nyilvánosságra hoztuk, hogy a STADA-val két különálló licenc és együttműködési szerződést
kötöttünk két bioszimiláris monoklonális ellenanyag fejlesztéséről és értékesítéséről. 2014 és 2015 során a STADAval a bioszimiláris termékfejlesztés területén korábban megkezdett együttműködést tovább bővítettük. A két cég
nem kizárólagos licenc és értékesítési megállapodásokat kötött a Richter bioszimiláris teriparatide és pegfilgrastim
készítményeinek európai forgalmazására (Oroszország kivételével). 2016 októberében a Richter tovább növelte
partner-megállapodásai számát, azaz megállapodást írt alá a DM Bio által kifejlesztett monoklonális ellenanyag,
a trastuzumab gyártási technológiájának transzferéről, valamint a készítmény fejlesztésére és értékesítésre vonatkozó
licenc jogok átvételéről. A DM Bio, a koreai Dong-A Socio Holdings és a japán Meiji Seika Pharma által létrehozott
vegyesvállalat, melynek tevékenysége a két fenti vállalat által kifejlesztett biológiai készítményeket előállító üzemek
felépítésére és működtetésére irányul.
2018-ban folytattuk számos terápiás területre kiterjedő generikus termékfejlesztési munkánkat. A lejáró originális
szabadalmak csökkenő száma miatt egyre kevesebb generikus téma indítható, és ez a trend középtávon is várhatóan
fennmarad. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a komplex értéknövelt fejlesztési munkák aránya nőtt, és növekszik
a termékmegújítási-, fenntartási tevékenységek száma is. Mindez összefüggésben van azzal a stratégiával, amelyben
eltökélten kívánjuk üzleti modellünket átalakítani úgy, hogy az elsősorban az innovatív, magas hozzáadott értékű
területekre koncentráljon. Az év során számos hatóanyag és késztermék fejlesztését és bioekvivalencia vizsgálatát
végeztük el. Néhány termék licenc formában történő átvétele is hozzájárult termékportfoliónk megújításához.
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Az következő táblázat azokat a készítményeket mutatja, amelyeket vagy házon belül fejlesztettünk, vagy megvásároltunk,
vagy licencbe vettünk 2018 során:

Saját fejlesztésű / megvásárolt készítmények
Márkanév

Hatóanyag

Terápiás terület

Ország

AMDOAL

aripiprazole

Központi idegrendszeri, antipszichotikum

Moldávia

AZALIA

desogestrel

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

Guatemala, Kolumbia,
Luxemburg, Szlovénia

BEATIL®

amlodipine +
perindopril

Szív- és érrendszeri

Vietnám

BELARA®

chlormadinone +
30 mcg EE*

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

Malajzia

BEMFOLA®

follitropin alfa

Nőgyógyászat, fertilitás

Egyesült Arab
Emírségek,
Koszovó, Szerbia

CANDISET

clotrimazol

Nőgyógyászat, gombásodás elleni (krém)

Portugália

COLTOWAN

ezetimibe

Szív- és érrendszeri, koleszterincsökkentő

Csehország, Lengyelország,
Magyarország,
Németország

CURIOSIN

zinc hyaluronate

Bőrgyógyászat, akne-elleni

Peru, Suriname

CYCLOFEMINA

medroxi-progesterone +
estradiol

Nőgyógyászat, fogamzásgátló injekció

Ecuador

DIROTON PLUS

lisinopril + indapamid

Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő

Oroszország

EKVAPRESS

amlodipin + indapamid
+ llsinopril

Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő

Oroszország

EPISTAT

fenspiride

Légúti betegségek, gyulladáscsökkentő

Moldávia

ESCAPELLE

levonorgestrel (1×)

Nőgyógyászat, sürgősségi fogamzásgátló

Ausztrália,
Dominika

ESMYA®

ulipristal acetate

Nőgyógyászat, méhmióma elleni

Dominika,
Guatemala

GYNOSITOL

inozitol

Nőgyógyászat, étrend-kiegészítő

Bulgária

LINDYNETTE

gestodene +
20 mcg EE*

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

Szaúd-Arábia

MIDIANA

drospirenone +
30 mcg EE*

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

Szaúd-Arábia

MIRVEDOL

memantine-hidroklorid

Központi idegrendszeri, Alzheimer-kór
ellen

Moldávia

NORCOLUT

norethisterone

Nőgyógyászat, ciklus és vérzési zavarok,
emlőfájdalom, endometrózis

Irak

REAGILA®

cariprazine

Központi idegrendszeri, antipszichotikum

Belgium, Egyesült Királyság,
Észtország, Lengyelország,
Magyarország,
Németország, Olaszország,
Románia, Svájc, Svédország,
Szlovénia

RIGEVIDON

levonorgestrel +
30 mcg EE*

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

Irak

ROSINA

drospirenone +
30 mcg EE*

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

Peru

SIBILLA

dienogest +
30 mcg EE*

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

Mexikó

TANYDOL

telmisartan

Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő

Oroszország

TIBOLONE

tibolone

Nőgyógyászat, hormonpótló

Belgium

VENDIOL

gestodene +
15 mcg EE*

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

Belorusszia

Megjegyzés: *Ethynil estradiol.
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Licenc készítmények
Márkanév

Hatóanyag

Terápiás terület

Ország

COSIM

lacosamid

Központi idegrendszeri, antiepileptikum

Lengyelország,
Magyarország

FLUOMIZIN

dequalinium-chloride

Nőgyógyászat, antiinfektív, antiszeptikus

Észtország, Horvátország,
Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Szlovénia

GYNOFLOR

estriol + lactobacillus

Nőgyógyászat, hüvelyflóra helyreállítás és
hüvelyszárazság elleni

Lengyelország

GYNOSITOL

inozitol

Nőgyógyászat, étrend-kiegészítő

Lettország, Litvánia,
Luxemburg

LENZETTO®

estradiol

Nőgyógyászat, hormonpótló (spray)

Belorusszia, Chile, Ecuador,
Montenegro, Norvégia,
Peru, Portugália, Szerbia,
Üzbegisztán

LEVOSERT®

levonorgestrel

Nőgyógyászat, egyéb fogamzásgátlás,
méhen belüli eszköz

Dánia, Izland,
Norvégia, Olaszország,
Spanyolország, Svájc

A Richter Csoport kutatás-fejlesztésre fordított kiadásai forintban kifejezve 1,6 százalékkal nőttek (euróban mérve
1,3 százalékkal csökkentek), így az összeg elérte a 40.545 MFt-ot (127,3 MEUR-t), ami a konszolidált árbevétel
9,1 százalékát jelentette 2018-ban.
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Radó András

Termelési és Logisztikai
Igazgató

b) Termelés és ellátás
Stratégiánk

A Richter vezetősége a 2018-as év során is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy piaci igények rugalmas követésével
biztosítson elérhető áron beszerezhető, megbízható és korszerű termékeket. Az ellátás rugalmasságát, a ráfordítások
optimalizálását a termékek és technológiák költséghatékonyságának folyamatos javításával, a leányvállalatokat is
eredményesen integráló ellátási rendszer célirányos működtetésével érte el. A volatilis piaci feltételek figyelembe
vételével működtetett termelési, ellátási lánc sikeresen biztosította a fennakadás nélküli ellátást, a Csoport
versenyképességének megőrzését.

2018-ban is kiemelt figyelmet fordítottunk termékeink magas minőségére, emellett rendszeresen elvégeztük termelő
egységeink kapacitásainak finomhangolását, hogy biztosítsuk az ellátási lánc hatékony működését, és egyúttal
fenntartsuk az ellátás magas színvonalát és kiszámíthatóságát. 2018 során is arra koncentráltunk, hogy ellátási
rendszerünket tökéletesítsük egy szélesebb körű költségcsökkentő és hatékonyságnövelő program keretein belül.

Termelés

A késztermék-gyártás volumene csoport szinten 2018-ban dobozszámban mérve 2,6 százalékos növekedést mutatott
az előző évben elért szinthez képest, míg a hatóanyaggyártás összehasonlító értékén számítva 3,7 százalékos
növekedést eredményezett. Az anyavállalatnál a csomagolóüzemek által termelt készáru dobozszám 1,8 százalékkal
növekedett az év során. A növekedést az injekciós készítmények és a szilárd gyógyszerformájú készítmények
volumennövekedése eredményezte a korábbi évvel azonos mennyiségű galenusi készítmények gyártása mellett.
Az egyes termelő leányvállalatok esetében Oroszországban 5,9 százalékkal emelkedett az előállított késztermékek
volumene, Romániában 4,2 százalékkal, míg Lengyelországban a korábbi évben termelt mennyiséggel azonos volt
a készáru termelés volumene.
A magyarországi hatóanyaggyártásunk tekintetében a szteroid hatóanyagok termelése 10,6 százalékkal nőtt
a piaci igényeknek megfelelő termékstruktúra váltás következtében. A munkamegosztás szerint a dorogi fióktelep
hozzájárulása az anyavállalat teljes hatóanyag-termeléséhez növekedett, jelenleg közel 70 százalékot tesz ki.

Beruházások

A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2018-ban 58.055 MFt volt.
A készgyógyszer-gyártáson belül 2018 során legnagyobb kihívást a „szerializációra” való felkészülés jelentette.
A gyógyszerhamisítás elleni küzdelem részeként az Európai Unió szabályai alapján az emberi felhasználásra kerülő
vényköteles gyógyszerek csomagolásán egyedi azonosítót és dézsmabiztos zárást kell alkalmazni. E szabályozás
hatálya 2019 februárjától az EU területén működő valamennyi gyógyszergyártóra kiterjed. Az elvárásoknak megfelelően
Társaságunk jelentős idő- és energiaráfordítás mellett számos beruházást hajtott végre annak érdekében, hogy
a csomagolóüzemek gyártósorain a szükséges új technológia bevezetésre kerülhessen.
Márciusban elkészült Debrecenben egy molekuláris biológiai laboratórium. Egy több évig tartó program lezárásaképpen
Dorogon megvalósult és átadásra került a szteroid intermedierek és hatóanyagok gyártására és preparatív
kromatográfiás tisztításukra szolgáló kapacitás-bővítés.
A „specialty” gyógyszeripari jelleg erősítését célzó stratégiánk középpontjában álló K+F tevékenységekre jelentős
összegeket fordítottunk. A budapesti kutatási központunk számára különféle nagyműszereket szereztünk be
és helyeztünk üzembe, emellett felépítettük és eszközökkel felszereltük a már említett debreceni molekuláris
biológiai laboratóriumot is.
2018-ban megkezdődött egy átfogó hároméves programnak a végrehajtása, amelynek fő célja az indiai gyógyszerhatóanyagokat előállító gyárunk modernizálása. Mindemellett, számos kisebb projektet valósítottunk meg,
amelyek a szükséges eszközbeszerzéseket, segédüzemi és infrastrukturális beruházásokat, a környezet védelmét,
valamint a munkahely biztonságának javítását támogatták mind magyarországi telephelyeinken, mind külföldi
leányvállalatainknál.
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c) Minőségirányítás
A Társaság vezetése mindig is úgy vélte, hogy a vállalat hazai és nemzetközi gyógyszeripari törvényi előírások szerinti
működése kulcsfontossággal bír. Ezért magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, közintézmények és hatóságok,
mint például az Európai Bizottság, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) vagy az USA Élelmiszer- és Gyógyszerügyi
Hivatala (FDA) által kiadott irányelveket.
Társaságunk minden tevékenységi területén (hatóanyag-kutatás, készítmény-fejlesztés, állatkísérletek, klinikai
vizsgálatok, gyártás stb.) szigorúan betartja a hazai és nemzetközi szakmai előírásokat. Olyan átfogó Minőségirányítási
Rendszert fejlesztett ki, amely teljes körűen dokumentálja és rendszeresen ellenőrzi a gyógyszergyártás minden
folyamatát, ezzel biztosítva az állandó ellenőrzést a minőséget befolyásoló emberi, technikai és adminisztratív
tényezők felett. Az ellenőrzés minden kritikus tényezőre kiterjed, és aktív közreműködést igényel mind a vezetés,
mind pedig a dolgozók részéről.
A Minőségirányítási Rendszer működtetése igen sokrétű, és nagyon összetett feladatot ró a Minőségirányítási
Igazgatóság szakembereire. Célunk egy olyan irány kijelölése, amely biztosítja, hogy a bennünk rejlő lehetőségek
optimálisan hasznosuljanak és az értékteremtő képességünk folyamatosan fejlődjön. E célok megvalósítása érdekében
bevezettük a LEAN menedzsmentet, hogy az abban rejlő folyamatos fejlesztés módszereivel, az értékelőállítási
folyamat átfutási idejének optimalizálásával segítsük a veszteségek feltárását. A MIR LEAN motivációs rendszer
további célja, hogy plusz ösztönzést adjon a kollégáknak a fejlesztési lehetőségek tudatos keresésére, a problémák
feltárására, megoldási javaslatok készítésére, a változtatások végig vitelére olyan módon, hogy mindez a MIR és
a vállalat céljaihoz illeszkedjen.
Megfogalmaztuk a MIR digitális vízióját, a MIR bit-et, ami a vállalati elvárásokat és a MIR hosszú távú, 5 éves vízióját
szem előtt tartva a következő jövőképet fogalmazta meg: „Hatásos minőségirányítás automatizált, papírmentes
folyamatok mentén, értékteremtő tevékenységet végző kollégákkal.” A stratégia kiindulópontjai:
MIR IT fejlesztések és beszerzések összehangolása a hosszú távú MIR prioritásokkal
A minőségirányítás harmonizálása egy közös digitális stratégia mentén a leányvállalatok bevonásával (Románia,
Oroszország, Lengyelország)
• MIR átfutási idő csökkentése, annak érdekében, hogy a felszabadítási bizonylat minél gyorsabban előálljon
• Munkaerő hatékonyabb felhasználása az értéket nem teremtő tevékenységek automatizálásával
• Erőforrás és humán kompetencia igények figyelembe vétele MIR informatikai rendszerek bevezetése során
•
•

Stratégiai céljaink elérése érdekében valamennyi munkavállalónkat bevonjuk a minőségügyi tevékenységekbe,
a tervezésbe, valamint a GMP irányelvek alkalmazásába és ellenőrzésébe, ezzel elősegítve a fejlett minőségszemlélet
fenntartását a Társaság minden dolgozójában. Ezt dolgozóink rendszeres oktatásával, megfelelő tájékoztatással és
a követelményeknek eleget tevő munkakörülmények biztosításával segítjük elő.
Nagyon fontos számunkra a partnereinkkel kialakított jó kapcsolat, és mindenekelőtt a betegek, valamint az orvosok
termékeink iránti megtisztelő bizalmának megőrzése. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk minden észrevétel vagy panasz
okának kiderítésére, és a hasonló jellegű problémák előfordulásának megelőzésére.
Minőségbiztosítási tevékenységünk kiemelkedő eredményeként könyvelhetjük el, hogy az utóbbi évtized hazai és
külföldi szakmai hatósági ellenőrzések jelentős észrevétel nélkül zárultak le.
Budapesti telephelyünkön 2018-ban 10 napot, míg Debrecenben 4 napot töltöttek ki különböző nemzetközi hatóságok
inspekciói. A sikeres OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) auditját követően a GMP
gyártási engedély meghosszabbításra került.
Kereskedelmi partnerek auditjai összesen a három telephelyen 46 napot vettek igénybe. Összességében sem
a hatósági, sem a partneri auditokon nem kaptunk kritikus észrevételt, csak néhány változtatási javaslatot.
Az orosz leányvállalat sikeresen zárta a márciusi ISO 9001–2015 auditot, melynek tétje, hogy továbbra is hatósági
újravizsgálat nélkül tudunk forgalmazni termékeket Oroszországban. Az orosz hatósági auditorok a WHO inspektoraival
tréning jellegű auditot végeztek a vizsgált időszakban.
A romániai leányvállalatunknál az év folyamán 2 inspekcióra, valamint 4 partneri auditra került sor. A román
ANMDM inspekciója a szerializációs projekt jóváhagyásával, valamint a cég gyártási engedélyének és GMP
igazolása meghosszabbításával kapcsolatban történt.
Mindezen inspekciók, auditok pozitív eredménnyel zárultak, kritikus hibák nélkül.
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d) Termékek
A Csoport forgalmának túlnyomó részét adó generikus termékek mellett a Richter specializált készítményeinek
részaránya az elmúlt néhány évben 40 százalék fölé emelkedett. A magas hozzáadott értékű készítményekhez
soroljuk a szteroid tartalmú termékeket és a Richter originális központi idegrendszerre ható készítményét, amelyek
átlag fölötti profittartalommal bírnak.
A Richter vezetősége számára mindig is fontos volt, hogy erősítse nőgyógyászati üzletágát meglévő, specializált
kémiai tudására építve. A Richter folyamatosan bővítve nőgyógyászati portfolióját teljes körű termékskálát
épített fel ideértve az utolsó generációs fogamzásgátló készítményeket és a sürgősségi fogamzásgátlókat is.
Az elmúlt évtized során a Richter számos, nőgyógyászati terápiás területhez kapcsolódó akvizíciót hajtott végre,
megvásárolva a méhmióma kezelésére szolgáló ESMYA®-t, valamint a Grünenthal által értékesített orális fogamzásgátló
portfoliót. A Finox Holding felvásárlásával a Richter megalapozta jelenlétét a női fertilitás elősegítését célzó
terápiás területen, amely egy jelentős növekedést mutató piac. Ütemes növekedés jellemezte a BEMFOLA® piaci
teljesítményét az elmúlt két év során. Annak ellenére, hogy a kiemelt jelentőséggel bíró készítményünk, az ESMYA®
forgalmazása 2018-ban komoly nehézségekbe ütközött, a vezetőség elkötelezett maradt az iránt, hogy a nőgyógyászati
termékkört tovább bővítse. Ennek jegyében a Richter két, összetett fejlesztési, licensz és disztribúciós megállapodást
kötött két új, orális fogamzásgátló készítményre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy nőgyógyászati termékkörét
a hagyományos gyógyszerformákon túl bővíthesse, a Richter számos, a modern életformának megfelelő, valamint
fogamzásgátlást célzó eszközt vásárolt, hogy a nők változó életviteléhez igazodjon. A 2018-as éves jelentésünkben
a nőgyógyászati termékeinket külön alfejezetben mutatjuk be részletesebben.

A Richter fő licenc partnerei
Vállalat

Székhely

Termék

Terápiás terület
Nőgyógyászat, hormonpótló (spray)

Acrux

Ausztrália

LENZETTO

Allergan

Írország

számos készítmény

Gasztrointesztinális, Urológia,
Nőgyógyászat, Központi idegrendszer

Almirall Prodesfarma

Spanyolország

AFLAMIN

Nem szteroid gyulladásgátló

Astellas

Japán

SUPRAX

Antibiotikum

Evestra

USA

EVE-112, EVE-116, EVE-120

Nőgyógyászat, fogamzásgátlás (gyűrű),
inkontinencia (gyűrű)

Helm

Németország

FENTANYL tapasz, VAGIFEM
hüvelytabletta, Estradiol
hüvelytabletta (Vagisoft),
BELSANOR (solifenacin)
tabletta, ASSIMIL
(agomelatin) tabletta,
COSIM (lacosamid) tabletta

Onkológiai, Nőgyógyászat, Urológia,
Központi idegrendszeri, antipszichotikum,
antiepileptikum

Janssen

Belgium

számos készítmény

Központi idegrendszeri, Gombásodás elleni,
Antibakteriális

L.D. Collins

Egyesült
Királyság

CYCLOGEST®

Nőgyógyászat, fertilitás

Medinova

Svájc

FLUOMIZIN, GYNOFLOR

Nőgyógyászat, hüvelyfertőzések

Mithra

Belgium

ESTELLE®, TIBOLONE

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló,
hormonpótlás

Pantarhei

Hollandia

kombinált ARC
fogamzásgátló

Pharmanest AB

Svédország

SHACT

Nőgyógyászat, helyi hatású
fájdalomcsillapító (gél)

Prima Temp

USA

PRIYARING

Nőgyógyászat, infertilitás

ProStrakan,
Kyowa Kirin

Egyesült
Királyság

LUNALDIN

Onkológiai

Recordati S.p.A

Olaszország

REAGILA®

Központi idegrendszeri, antipszichotikum

Sanofi-Aventis

Franciaország

TARIVID

Antibiotikum

Teva / Medis

Izland

ATORVOX, NEBIBETA,
TANYDON HCTZ, SILDEREC

Szív- és érrendszeri, Urológia

Procare Health

Spanyolország

PAPILOCARE

Nőgyógyászat, HPV

®

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló
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A Richter originális kutatási tevékenységének eredményeképpen került piacra egy eredeti atípusos antipszichotikum,
amelyet az Allergan Társaságunkkal közösen fejlesztett és rendkívül sikeresen értékesít az amerikai piacon. Miközben
a két vállalat jelenleg is közös erőfeszítéseket tesz a VRAYLAR® (cariprazine) indikációs körének bővítésére, a Richter
továbbra is jelentős erőforrásokat fordít olyan új gyógyszerjelöltek felkutatására, amelyek a központi idegrendszer
megbetegedéseinek kezelését célozzák. Jelen éves jelentésünkben mind a Richter kutatási tevékenységének, mind
a cariprazine-val kapcsolatos újabb fejlemények bemutatásnak külön alfejezeteket szentelünk.
A termékportfolió folyamatos fejlesztését a Richter meglévő, vertikálisan integrált kutatási, fejlesztési, gyártási és
disztribúciós tevékenységére alapozza, amit licencbevételi megállapodásokkal egészít ki. A licencbe történő átvétel
elsősorban a nőgyógyászati termékportfolió megújításának fontos eszköze.
A Társaság vezetősége kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a portfolió fejlesztése a kiemelt terápiás területekre
koncentrálódjon. Ezt a megközelítést tükrözi az a tény, hogy 2018-ban a tíz legnagyobb forgalmú készítmény
többsége a Richter három legfontosabb terápiás csoportjából került ki. A nőgyógyászati, a központi idegrendszeri,
valamint a szív- és érrendszeri termékek forgalma együttesen a gyógyszergyártási szegmens értékesítésének 75
százalékát tette ki.
Kulcsfontosságú nőgyógyászati portfoliónk 36 százalékát adta a gyógyszergyártási szegmens teljes árbevételének.
A fogamzásgátló termékek forgal ma gyakorlatilag változatlan szinten állt 2017. évi értékhez képest, míg a BEMFOLA ®
24,7 százalékos árbevétel növekedést ért el a vizsgált időszakban. A PRAC vizsgálat következtében az ESMYA®
értékesítés 20,5 MrdFt-tal maradt el a bázisévben elért árbevételhez képest.
A központi idegrendszerre ható gyógyszerek a gyógyszergyártási szegmens árbevételének 20 százalékát tették ki
és 21,2 százalékos növekedést mutattak a 2017. évi értékhez képest. Az elért növekedéshez jelentősen hozzájárult
originális termékünk, a cariprazine hatóanyagú VRAYLAR® értékesítéséből származó royalty bevétel. Piacra kerülésének
első évében, 2018-ban a REAGILA® 953 MFt árbevételt ért el. A terápiás csoport vezető originális készítménye
a CAVINTON (vinpocetine). A termék forgalma 3,1 százalékkal növekedett az előző évhez képest, elsősorban
a Kínában elért magasabb forgalomnak köszönhetően.

Termékek terápiás területenként (%)
2018
17

2014

20

18

5
3

60

23

4

36
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Központi idegrendszeri
Szív- és érrendszeri

6
19

13

Nőgyógyászat
Gasztrointesztinális
Izomlazítók

36

Egyéb

A szív- és érrendszeri készítmények árbevétele 2018-ban 1,7 százalékkal csökkent, a gyógyszergyártási szegmens
éves árbevételének 19 százalékát tette ki. Vezető szívgyógyászati készítményünk, a PANANGIN (asparaginátok)
forgalma 10,1 százalékkal csökkent 2018-ban, mivel a termék legnagyobb piacán, Oroszországban visszaesés
történt. A piacelemzők adatai alapján (IQVIA, az IMS utódja) a termék piaci szegmense csökkent Oroszországban
a vizsgált időszakban. Bár a VEROSPIRON (spironolactone) készítményünk forgalma növekedett Oroszországban
a vizsgált évben, nem tudta ellensúlyozni az elsősorban az Egyéb FÁK országokban, valamint Ukrajnában elszenvedett
visszaesést. A rosuvastatin hatóanyagú ZARANTA/MERTENIL/XETER árbevétele növekedett, amely a Magyarországon
és Oroszországban elért magasabb forgalomnak volt köszönhető. A 2018 során elért árbevételhez a LISOPRESS
értékesítése is nagymértékben hozzájárult.
Az izomlazítók forgalma a Csoport gyógyszergyártási szegmensből származó árbevételének 5 százalékát tette ki 2018ban. Originális termékünk a MYDETON / MYDOCALM (tolperisone) forgalma 5,6 százalékkal csökkent a vizsgált évben,
amely elsősorban a FÁK régióban, valamint az EU12 régióban történt forgalomvisszaesésnek volt a következménye.

A vezető termékek forgalma
Termék

Hatóanyag

Terápiás terület

2018
MFt

2017
MFt

Változás
MFt

Változás
%

90.047

90.576

(529)

(0,6)

Orális fogamzásgátlók

hormonok

Nőgyógyászati, orális
fogamzásgátló

CAVINTON

vinpocetine

Központi
idegrendszeri,
nootropikum

31.791

30.832

960

3,1

VRAYLAR® / REAGILA®

cariprazine

Központi idegrendszeri,
antipszichotikum

25.127

13.986

11.140

79,6

MYDETON

tolperisone

Izomlazító

18.913

20.042

(1.129)

(5,6)

PANANGIN

asparaginátok

Szív- és érrendszeri,
szívgyógyászat

15.106

16.799

(1.693)

(10,1)

BEMFOLA®

follitropin alfa

Nőgyógyászati,
fertilitás

13.348

10.706

2.642

24,7

VEROSPIRON

spironolactone

Szív- és érrendszeri,
vizelethajtó

12.189

12.925

(736)

(5,7)

AFLAMIN*

aceclofenac

Nem szteroid
gyulladáscsökkentő

9.931

7.854

2.077

26,4

LISOPRESS

lisinopril

Szív- és érrendszeri,
vérnyomáscsökkentő

9.087

9.557

(470)

(4,9)

GROPRINOSIN

inosine
pranobex

Antivirális

8.841

8.355

486

5,8

234.380

221.632

12.748

5,8

Egyéb

130.351

143.208

(12.857)

(9,0)

Összesen

364.731

364.840

(109)

0,0

64,3%

60,7%

Részösszesen

A 10 legnagyobb forgalmú termék részesedése
Megjegyzés: * Licenc készítmény.

A Csoport stratégiai célkitűzéseivel összhangban azt követően, hogy termékkínálatunkat 2017-ben bővítettük,
a termékkör korszerűsítése 2018-ban is folytatódott. A kiemelt terápiás területekre koncentrálva megszüntettük a kis
forgalmú és alacsony fedezetű termékek gyártását, és új, nagyobb nyereséget ígérő készítményeket hoztunk forgalomba.
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Kereskedelmi Igazgató

e) Árbevétel piaconként
2018-ban a Gyógyszergyártási szegmens árbevétele gyakorlatilag az előző évi árbevétellel azonos szinten maradt
364.731 MFt értékben, euróban kifejezve (1.144,8 MEUR) ugyanakkor 3,0 százalékos csökkenést mutatott.

Az árbevétel alakulása az egyes régiókban
Magyarország
EU*

2018
MFt

2017
MFt

Változás
MFt

Változás
%

2018
M€

2017
M€

Változás
M€

Változás
%

38.736

35.417

3.319

9,4

121,6

114,5

7,1

6,2

116.887

125.719

(8.832)

(7,0)

366,8

406,5

(39,7)

(9,8)

58.789

56.759

2.030

3,6

184,5

183,5

1,0

0,5

24.204

23.060

1.144

5,0

76,0

74,6

1,4

1,9

10.517

10.054

463

4,6

33,0

32,5

0,5

1,5

EU 12
Lengyelország
Románia
EU15
FÁK
Oroszország

58.098

68.960

(10.862)

(15,8)

182,3

223,0

(40,7)

(18,3)

121.661

129.089

(7.428)

(5,8)

381,8

417,4

(35,6)

(8,5)

92.404

95.732

(3.328)

(3,5)

290,0

309,5

(19,5)

(6,3)

8.320

10.769

(2.449)

(22,7)

26,1

34,8

(8,7)

(25,0)

Ukrajna

20.937

22.588

(1.651)

(7,3)

65,7

73,1

(7,4)

(10,1)

USA

Egyéb FÁK országok

35.985

27.472

8.513

31,0

113,0

88,8

24,2

27,3

Kína

26.384

24.004

2.380

9,9

82,8

77,6

5,2

6,7

5.779

6.134

(355)

(5,8)

18,2

19,9

(1,7)

(8,5)

19.299

17.005

2.294

13,5

60,6

55,0

5,6

10,2

364.731

364.840

(109)

0,0

1.144,8

1.179,7

(34,9)

(3,0)

Latin-Amerika
Egyéb országok
Összesen

Megjegyzés: *Az Európai Unió összes tagállama Magyarország kivételével.

Az árbevétel megoszlása régiónként (%)
2018
7

2 5

2017
16

7

2

5

19

7

10
16

6
2
25

11

6
3

15

EU15

USA

EU12

Kína

Magyarország

Latin-Amerika

Oroszország

Egyéb országok

Ukrajna

26

10

Egyéb FÁK országok

Magyarország

A Csoport 2018-ban 38.736 MFt (121,6 MEUR) árbevételt realizált Magyarországon, ami 9,4 százalékos (euróban
mérve 6,2 százalékos) növekedést jelent az előző évhez képest.
Piacelemzők (IQVIA, az IMS utódja) 2018. évre vonatkozó adatai alapján a gyógyszerpiac 8,4 százalékkal növeke
dett. A Richter termékek kiskereskedelmi forgalma 5,3 százalékkal emelkedett 2017. évhez képest, ezzel a Richter
az ötödik helyen áll a hazai piacon 5,0 százalékos részesedéssel. A vényköteles patikai piacon a Richter a második
helyen áll, piaci részesedése 7,5 százalék.
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Magyar szabályozási környezet

A magyarországi szabályozási környezet az év során stabilnak bizonyult. A gyógyszeripari szereplők által 2018 során
befizetendő rendkívüli adókötelezettség csökkenthető – legfeljebb 90 százalékos mértékben – a K+F költségek
és az ezen a területen foglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításainak függvényében. Tekintettel e költségek
kiemelkedő szintjére, a Richter a gyakorlatban a második negyedévtől már mentesül ezen különadó fizetés alól.
Az árszabályozó intézkedések jelentős változást nem hoztak az év során, tehát nem befolyásolták a Csoport
magyarországi teljesítményét.
A Társaság originális terméke, a REAGILA® (cariprazine), 2018 októberében került bevezetésre a hazai piacra.

Új termékbevezetések Magyarországon 2018-ban
Márkanév

Hatóanyag

Terápiás terület

Bevezetés dátuma

COLTOWAN

ezetimibe

Szív- és érrendszeri, koleszterincsökkentő

2018. II. negyedév

COSIM*

lacosamid

Központi idegrendszeri, antiepileptikum

2018. III. negyedév

cariprazine

Központi idegrendszeri, antipszichotikum

2018. IV. negyedév

REAGILA

®

Megjegyzés: *Licenc készítmény.

Vezető termékek forgalma Magyarországon
2018
MFt

2017
MFt

Változás
MFt

Változás
%

Nőgyógyászati, orális
fogamzásgátló

2.947

2.964

(17)

(0,6)

vinpocetine

Központi idegrendszeri,
nootropikum

2.054

1.955

99

5,1

QUAMATEL

famotidine

Gasztrointesztinális, fekély elleni

1.891

1.704

187

11,0

TANYDON

telmisartan +
hydrochlorothiazide

Szív- és érrendszeri,
vérnyomáscsökkentő

1.772

1.154

618

53,6

XETER

rosuvastatin

Szív- és érrendszeri,
koleszterincsökkentő

1.709

1.440

269

18,7

PANANGIN

asparaginátok

Szív- és érrendszeri,
szívgyógyászat

1.294

1.229

65

5,3

LAMOLEP

lamotrigine

Központi idegrendszeri,
antiepileptikum

1.209

1.048

161

15,4

POLITRATE*

leuprorelin

Urológia, jóindulatú prosztata
megnagyobbodás elleni

1.058

521

537

103,1

LISONORM

lisinopril +
amlodipine

Szív- és érrendszeri,
vérnyomáscsökkentő

947

926

21

2,3

AKTIL*

amoxicillin +
clavulanic sav

Antibiotikum

901

992

(91)

(9,2)

Részösszesen

15.782

13.933

1.849

13,3

Egyéb

22.954

21.484

1.470

6,8

Összesen

38.736

35.417

3.319

9,4

40,7%

39,3%

Márkanév

Hatóanyag

Terápiás terület

Orális
fogamzásgátlók

hormonok

CAVINTON

A 10 legnagyobb forgalmú termék részesedése Magyarországon
Megjegyzés: *Licenc készítmény.
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Nemzetközi piacok

A 10 legnagyobb nemzetközi piacunk forgalmának alakulása
2018
M€

2017
M€

Változás
M€

Változás
%

Oroszország

290,0

309,5

(19,5)

(6,3)

USA

113,0

88,8

24,2

27,3

Kína

82,8

77,6

5,2

6,7

Lengyelország

76,0

74,6

1,4

1,9

Németország

57,9

60,6

(2,7)

(4,5)

Románia

33,0

32,5

0,5

1,5

Ukrajna

26,1

34,8

(8,7)

(25,0)

Franciaország

25,8

31,9

(6,1)

(19,1)

Spanyolország

25,0

31,5

(6,5)

(20,6)

Csehország

22,8

22,8

0,0

0,0

Részösszesen
Összes nemzetközi forgalom
A 10 legnagyobb forgalmú piac részesedése

752,4

764,6

(12,2)

(1,6)

1.144,8

1.179,7

(34,9)

(3,0)

73,5%

71,8%

Nemzetközi piacok árbevétele régiónként (%)
2018
2017

8

2 6

18

8

21

8

11
6

2 5

18
3

7
3

28

17

EU15

Kína

EU12

Latin-Amerika

Oroszország

Egyéb országok

Ukrajna
Egyéb FÁK országok
USA

29

Európai Unió

Az Európai Unióban 2018 során realizált árbevétel – a magyarországi piactól eltekintve – 366,8 MEUR-t tett ki, ami
39,7 MEUR-val (9,8 százalék) maradt el 2017. évben elért szinttől.

Az árbevétel megoszlása az EU-ban*
2018

50

50

2017

45

55

EU15
EU12

Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével.

Éves jelentés I Richter Gedeon 2018

65

Az EU12 piacán 184,5 MEUR forgalmat értünk el 2018-ben, ami 1,0 MEUR-val magasabb az előző évi értékhez
viszonyítva. Ezekben az országokban a vizsgált időszakban realizált forgalom a Gyógyszergyártási szegmens európai
uniós árbevételének felét tette ki.

Új termékbevezetések a EU12 országokban 2018-ban
Márkanév

Hatóanyag

Terápiás terület

Bevezetés dátuma

AZALIA

desogestrel

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

2018. I. negyedév

FLUOMIZIN* dequalinium-chloride

Nőgyógyászat, antiinfektív, antiszeptikus

2018. I. negyedév

GYNOFLOR* estriol + lactobacillus

Nőgyógyászat, hüvelyflóra helyreállítás és
hüvelyszárazság elleni

2018. I. negyedév

GYNOSITOL

inozitol

Nőgyógyászat, étrend-kiegészítő

2018. I. negyedév

REAGILA

cariprazine

Központi idegrendszeri, antipszichotikum

2018. I. negyedév

COLTOWAN

ezetimibe

Szív- és érrendszeri, koleszterincsökkentő

2018. II. negyedév

COSIM*

lacosamid

Központi idegrendszeri, antiepileptikum

2018. III. negyedév

®

Megjegyzés: *Licenc készítmény.

Lengyelországban 323,4 MPLN (76,0 MEUR) árbevételt realizáltunk 2018-ban, ami 5,9 MPLN (1,4 MEUR) növekedést
jelent 2017-hoz képest. Mindazonáltal, forgalmunkat továbbra is negatívan befolyásolta több generikus termékünk
áreróziója, valamint az egyes termékeinket érintő, az előző évhez képest kisebb mértékű parallel import.
Lengyelországban a GDP 5,1 százalékkal emelkedett 2018-ban a Lengyel Statisztikai Hivatal előzetes becslése szerint,
amely az elmúlt hat év legmagasabb bővülése. A növekedés legfőbb mozgatórugói az uniós források beáramlásának
fellendülése következtében megnövekedett eszközberuházások, valamint a háztartások kiadásainak emelkedése volt.
Romániában 153,6 MRON (33,0 MEUR) árbevételt értünk el 2018-ban, ami 5,0 MRON (0,5 MEUR) kismértékű növekedést
jelent az előző évhez képest. Az elmúlt években bekövetkezett jelentős hatósági árcsökkentések következtében
több originális terméket kivontak a piacról, ami néhány generikus termék forgalmát pozitívan befolyásolta. Az új
hivatalos árlista többszöri késleltetést követően csak 2019. január 1-jétől vált hatályossá.
Romániában a GDP további 4,1 százalékos bővülést ért el 2018-ban, az erős hazai kereslet, az alacsony jegybanki
alapkamat, valamint a javuló munkaerő-piaci folyamatok eredményeként. Ugyanakkor a kormány komoly kihívással
néz szembe a költségvetési hiány leszorítása kapcsán.
Az EU15 piacain 182,3 MEUR forgalmat értünk el 2018-ban, ami 40,7 MEUR-val lett alacsonyabb, mint az előző évben.
A térség forgalma az Európai Unióból származó gyógyszergyártási árbevételünk másik felét adta a vizsgált időszakban.

FÁK

A FÁK tagköztársaságokban 2018-ban árbevételünk 381,8 MEUR-t tett ki, amely 35,6 MEUR (8,5 százalék) csökkenést
mutat a 2017-ben elért értékhez képest. Az euróban mért visszaesés elsősorban a RUB, valamint a KZT devizák
gyengülésének volt betudható.

Árbevétel a FÁK-országokban
500
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2016

Egyéb FÁK köztársaságok

2017

2018

Az Oroszország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán és Örményország részvételével létrejött közös Eurázsiai Gazdasági
Uniót megteremtő egyezmény 2017 során lépett hatályba. A külföldi cégek piaci jelenlétét új, a korábbinál szigorúbb
előírások szabályozzák.
Oroszországban az egészségügyi kiadások szintje a GDP 3,3–3,6 százaléka körül, stabil maradt. Az emelkedő
várható élettartam növekvő gyógyszerpiaci keresletet és kiadást eredményez. 2018 során a Richter árbevétele
21.389,9 MRUB szintre emelkedett, ami 1.064,6 MRUB-es (5,2 százalékos) növekedést jelent az előző évhez képest.
A jó teljesítmény főként a javuló termékösszetételnek, azaz a nőgyógyászati készítményeink magasabb arányának
és a negyedik negyedévben jelentkező disztribútori készletezésnek köszönhető. A rubelnek az euróhoz viszonyított
átlagárfolyama 12,3 százalékkal gyengült a bázisidőszakhoz képest, ami nagymértékben befolyásolta az euróban
mért árbevétel alakulását. 2018 év során euróban mért forgalmunk 290,0 MEUR-t tett ki, ami 19,5 MEUR-val,
6,3 százalékkal maradt el a bázisévben elért árbevételtől.
Ukrajnában 30,9 MUSD (26,1 MEUR) árbevételt realizáltunk 2018 során, ami a bázisévben elért forgalomhoz képest
8,4 MUSD (8,7 MEUR) elmaradást jelent. Az USD-nak az EUR-hoz viszonyított 4,6%-kal gyengülő átlagárfolyama negatívan
érintette az euróban mért árbevétel alakulását. Az éves szinten mért gyenge teljesítmény részben hatósági okok miatt
az előző évben teljesített előszállítások hatásával magyarázható. Az ukrán piac bizonyos mértékben stabilizálódott,
a vásárlóerőt kismértékű növekedés jellemezte. 2018 során a helyi valuta árfolyama a dollárhoz képest szűk sávban,
a 27,2-es szint körül mozgott.
A FÁK egyéb tagköztársaságaiban 2018 során 65,7 MEUR (77,7 MUSD) árbevételt realizáltunk, ami az előző évhez
képest 7,4 MEUR (4,8 MUSD) csökkenést jelent. Az egyes térségbeli országok valutáinak leértékelődése negatívan
érintette a térség gazdasági teljesítőképességét.

Új termékbevezetések a FÁK-tagköztársaságokban 2018-ban
Márkanév

Hatóanyag

Terápiás terület

Bevezetés dátuma

LENZETTO®(1)

estradiol

Nőgyógyászat, hormonpótló (spray)

2018. I. negyedév

MIRVEDOL

memantine-hidroklorid

Központi idegrendszeri,
Alzheimer-kór ellen

2018. II. negyedév

AMDOAL

aripiprazole

Központi idegrendszeri,
antipszichotikum

2018. III. negyedév

DIROTON PLUS

lisinopril + indapamid

Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő 2018. III. negyedév

EKVAPRESS

amlodipine + indapamid + Szív- és érrendszeri,
llsinopril
vérnyomáscsökkentő

2018. III. negyedév

TANYDOL

telmisartan

Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő 2018. III. negyedév

VENDIOL

gestodene + 15mcg EE(2)

Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló

fenspiride

Légúti betegségek, gyulladáscsökkentő 2018. IV. negyedév

EPISTAT

2018. III. negyedév

Megjegyzések:  Licenc készítmény.
(2)
Ethynil estradiol.
(1)
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USA

Az USA-ban a 2018-as év során 133,6 MUSD (113,0 MEUR) árbevételt realizáltunk, ami 33,2 MUSD (24,2 MEUR)
forgalomemelkedést jelent az előző évhez képest. A jelentős árbevétel növekedés elsősorban a VRAYLAR®hoz (cariprazine) kapcsolódó royalty árbevételnek köszönhető, ami a bázis időszakhoz képest 38,7 MUSD
értékben növekedett.
A Richter helyi partnere, az Allergan által a 2018. év tekintetében közzétett tényszámok alapján a cariprazine-hoz
kapcsolódó royalty bevétel összességében 89,7 MUSD (75,9 MEUR) értéket tett ki.

Árbevétel az USA-ban
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Kína

A kínai forgalom 82,8 MEUR volt, ami 5,2 MEUR növekedést jelentett a 2018-as év során, elsősorban az előszállításokat
is tartalmazó CAVINTON, valamint a sürgősségi fogamzásgátló magasabb forgalmának köszönhetően.
2018. január 1-től a számlázás pénzneme Kínában euróról helyi devizára (CNY) változott. A jüanban kifejezett
árbevételünk 2018-ban 646,7 MCNY volt, a bázisévi forgalom pedig 597,6 MCNY-t tett ki.

Latin-Amerika

A latin-amerikai országokba irányuló értékesítésünk 2018-ben 21,5 MUSD-t (18,2 MEUR-t) tett ki, ami az előző
évhez képest 0,9 MUSD (1,7 MEUR) csökkenésnek felel meg, elsősorban a visszaeső ESMYA® értékesítés, valamint
a sürgősségi fogamzásgátlók erősödő generikus versenye miatt.

Egyéb országok

A kiemelt piacokon túl számos egyéb országban is sor kerül a Richter gyógyszereinek forgalmazására, és ezen
országok 2018-ban együttesen további 60,6 MEUR (71,6 MUSD) értékben eredményeztek árbevételt. Az árbevétel
5,6 MEUR-val (9,5 MUSD) lett magasabb az előző évihez viszonyítva. Legjelentősebb hozzájárulást a Vietnámba,
Svájcba és Ausztráliába irányuló értékesítések adtak.

Nőgyógyászati árbevétel

A nőgyógyászat, mint terápiás terület kiemelt fontossággal bír a Csoport számára, ezért a nőgyógyászati üzletágról
részletes összefoglalót nyújtunk a Csoport jelentéseiben. Ez a terápiás terület a következő termékcsoportokat és
indikációs területeket foglalja magába: orális fogamzásgátlók (OC), sürgősségi fogamzásgátlók (EC), fogamzásgátló
eszközök (CD); menopauzás tünetek kezelése, fertilitás, terhesgondozás és szülészet, nőgyógyászati fertőzések és
egyéb nőgyógyászati megbetegedések, mint például a méhmióma.
A nőgyógyászati készítmények 411,9 MEUR árbevételt értek el 2018-ben, ami 59,1 MEUR (12,5 százalék) csökkenést
jelent az előző évben elért forgalomhoz viszonyítva, elsősorban az Európai Bizottságnak a CHMP korábbi véleményén
alapuló, az ESMYA® forgalombahozatali engedélye módosításának hatására. A visszaeséshez emellett hozzájárult
a nőgyógyászati készítmények euróban kifejezett oroszországi forgalom csökkenése is. Az ESMYA® árbevétel
csökkenésétől eltekintve a Richter nőgyógyászati portfoliójának piaci forgalma az előző évi teljesítményhez
viszonyítva 8,0 MEUR-val, 2,1 százalékkal növekedett.
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A megvásárolt fogamzásgátló portfolió 43,1 MEUR forgalmat ért el, ami 0,8 MEUR-val, 1,8 százalékkal marad el
a bázisévben realizált értékhez képest.

A nőgyógyászati árbevétel régiónkénti eloszlása
2018
MFt

2017
MFt

Változás
MFt

Változás
%

2018
M€

2017
M€

Változás
M€

Változás
%

4.727

5.057

(330)

(6,5)

14,8

16,4

(1,6)

(9,8)

60.593

71.899

(11.306)

(15,7)

190,2

232,5

(42,3)

(18,2)

14.965

13.055

1.910

14,6

47,0

42,2

4,8

11,4

Lengyelország

5.365

3.816

1.549

40,6

16,8

12,3

4,5

36,6

Románia

2.097

2.001

96

4,8

6,6

6,5

0,1

1,5

45.628

58.844

(13.216)

(22,5)

143,2

190,3

(47,1)

(24,8)

32.535

35.057

(2.522)

(7,2)

102,1

113,3

(11,2)

(9,9)

Oroszország

27.117

28.787

(1.670)

(5,8)

85,1

93,1

(8,0)

(8,6)

Ukrajna

1.738

2.609

(871)

(33,4)

5,4

8,4

(3,0)

(35,7)

Magyarország
EU

*

EU12

EU15
FÁK

3.680

3.661

19

0,5

11,6

11,8

(0,2)

(1,7)

USA

Egyéb FÁK országok

10.469

11.599

(1.130)

(9,7)

32,9

37,5

(4,6)

(12,3)

Kína

9.095

7.884

1.211

15,4

28,5

25,5

3,0

11,8

Latin-Amerika

4.457

4.878

(421)

(8,6)

14,0

15,7

(1,7)

(10,8)

Egyéb országok
Összesen

9.382

9.303

79

0,8

29,4

30,1

(0,7)

(2,3)

131.258

145.677

(14.419)

(9,9)

411,9

471,0

(59,1)

(12,5)

Megjegyzés: * Az Európai Unió összes tagállama Magyarország kivételével.

Németországban az orális fogamzásgátlókkal szembeni általános negatív közhangulat jellemezte a vizsgált
évet. A Csoport árbevétele, elsősorban az ESMYA® alacsonyabb forgalmának következtében 7,2 MEUR-val esett
vissza a vizsgált időszakban.
A Csoport spanyolországi árbevétele 7,7 MEUR-val esett vissza. Az ESMYA® árbevételében mutatkozó csökkenést
2018-ban csak kismértékben kompenzálta az orális fogamzásgátlók és a BEMFOLA® növekvő értékesítése.
Franciaországban árbevételünk 7,1 MEUR-val csökkent, elsősorban az ESMYA® forgalmában bekövetkezett visszaesés
miatt, melyet a BEMFOLA® és az orális fogamzásgátlók magasabb árbevétele csak részben tudott ellensúlyozni 2018-ban.
Olaszországban az árbevételünk 20,4 MEUR-t tett ki, ami 4,6 MEUR visszaesést jelent az előző évben elért forgalomhoz
képest. A BEMFOLA® által elért jobb teljesítmény, valamint az orális fogamzásgátlók növekvő forgalma nem
tudta ellensúlyozni az ESMYA® árbevételében jelentkező visszaesést.
Az Egyesült Királyságban a forgalmunk 14,2 MGBP-vel (16,2 MEUR-val) volt alacsonyabb a bázis időszakban elért
árbevételhez képest, elsősorban az ESMYA® értékesítésének jelentős visszaesése miatt.
A FÁK régióban 2018 során a Csoport 102,1 MEUR nőgyógyászati árbevételt realizált, ami 11,2 MEUR-os csökkenést
mutat az előző évben elért forgalom értékéhez képest. A régió EUR-ban kifejezett árbevételének csökkenése
elsősorban Oroszországra vezethető vissza, ahol a rubel árfolyama kedvezőtlenül alakult mind az euróval, mind
a forinttal szemben.
A nőgyógyászati készítményekből adódó forgalmunk az USA-ban 2018 során 3,5 MUSD-os csökkenést mutatott,
azaz 8,3 százalékkal lett alacsonyabb, elsősorban azért, mert az alacsonyabb „profit sharing” bevételeket és bizonyos
szteroid hatóanyagok csökkenő forgalmát nem tudta ellensúlyozni a PLAN B / PLAN B ONE-STEP késztermékek
árbevételében mutatkozó növekedés.
Nőgyógyászati értékesítésünk az Egyéb országok régiójában 0,7 MEUR-val maradt el a bázisév mögött, elsősorban
az ESMYA® alacsonyabb árbevétele következtében. A BEMFOLA® forgalma 5,9 százalékkal emelkedett az év során.
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Kovács Lajos

Műszaki Igazgató

f) Társadalmi felelősségvállalás
Vállalati stratégiánk központi eleme üzletvitelünk felelős irányítása, annak minősége legalább annyira fontos, mint
az elért eredmények. Az innovatív készítmények fejlesztése és azok széleskörű elérhetőségének biztosítása közvetlen
előnyöket nyújtanak a betegek és készítményeink egyéb fogyasztói számára. Mindezek sikeres végrehajtása üzletileg
nyereséges, ugyanakkor fenntartható teljesítményt is eredményez a számunkra. Az ily módon teremtett érték egy
része az üzletbe visszaforgatható, ezen túlmenően azonban a felelős üzleti magatartás szélesebb értelemben vett
társadalmi hasznossággal is jár, hiszen csak egészséges emberek és közösségek alkothatnak egészséges társadalmat.
A Richter évről évre jelentős mértékű hozzájárulással támogatja azokat az országokat és közösségeket, amelyekben
üzleti tevékenységet fejt ki, részben adóbefizetéseken, jótékonysági támogatásokon keresztül közvetlen módon,
részben pedig közvetve munkahely teremtésével több, mint 12.000 fő tekintetében.
A fenntarthatóság három összetevője – a társadalmi, a környezeti, illetve a gazdasági – egymással kölcsönösen
összefüggnek. Nem lehetünk hosszú távon sikeresek anélkül, hogy ne vállaljunk magas szintű felelősséget
környezetünk és társadalmunk iránt, ahogyan nem érhetünk el gazdasági sikereket sem anélkül, hogy társadalmunk,
illetve környezetünk védelme érdekében ne tennénk meg minden tőlünk telhetőt.
A Richterben a fenntartható üzleti növekedés és érték teremtés elérését tűztük ki célul, oly módon, hogy:
magas színvonalú és korszerű felelős vállalatirányítási rendszerrel vezessük Társaságunkat;
• minőségi, magas presztízsű munkakörnyezetet teremtsünk;
• megfelelően értékeljük alkalmazottainkat és biztosítsuk számukra a biztonságos munkavégzés feltételeit;
• biztosítsuk a termékhozzáférést a betegek részére;
• minimalizáljuk tevékenységünk és termékeink káros környezeti hatásait;
• támogassuk a helyi közösségi kezdeményezéseket, valamint bátorítsuk a tudományos innovációt.
•

Környezetvédelem

Az egészségügyi rendszer szereplőjeként feladatunk nem korlátozódik arra, hogy a betegeket ellássuk a számukra
szükséges gyógyszerekkel. Felismertük, hogy a betegek környezetével való törődés éppoly fontos feladatunk, mint
betegségeik kezelése. Gyógyszergyártó vállalatként aktív szerepet vállalunk tevékenységeink környezeti hatásának
korlátozásában; következetesen biztosítva üzletvitelünk fenntarthatóságát.
A gyógyszergyártás számos kockázattal jár. A Társaságunknál kiemelt felelősséggel kezeljük a tevékenységünkhöz
kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat, beruházásainknál, fejlesztéseinknél igyekszünk a legjobb elérhető
technológiákat (BAT) alkalmazni és környezeti hatásainkat folyamatosan csökkenteni.
Mindhárom magyarországi gyártóhelyünk rendelkezik Egységes Környezethasználati Engedéllyel (IPPC).
Debreceni fióktelepünkön a termelési kapacitások bővítése miatt szükségessé vált a kivezetésre kerülő szennyvizek
mennyiségi/minőségi ingadozásait kiegyenlítő átlagosító medence kiépítése, amelynek terveit elkészítettük és
kezdeményeztük az IPPC engedély felülvizsgálatát.
A Társaság környezetvédelmi irányítási rendszere megfelel az ISO 14001:2015 szabvány minden előírásának.
A szabvány változásának megfelelően a KIR rendszerünk teljes dokumentációját felülvizsgáltuk, megújítottuk;
a rendszer 2018. évi sikeres felügyeleti audit a megújult szabvány követelményeinek teljesülését igazolta. Romániai
leányvállalatunk megkezdte ISO 14001 szerinti KIR rendszer kiépítését. Megvalósítását dokumentumaink és sokéves
rendszerműködtetési tapasztalataink átadásával, valamint helyszíni konzultációval segítjük.
Mind a budapesti, mind dorogi telephelyen program szerint folyik a csatornahálózatok felülvizsgálata, szükség
szerinti javítása. A mindenkori hatósági előírások betartásával végezzük a múltból származó talajvíz-szennyezések
felszámolására indított kármentesítéseket. Jelentős rekonstrukciót hajtottunk végre Dorogon a biológiai szennyvíztisztító
telepen. Megkezdtük a 2019-re tervezett vésztározó rekonstrukció előkészítését egyes tározó medencék felújításával,
illetve egy használaton kívüli medence bontásával. A szennyvíztisztító üzemeltetése során jelentős figyelmet
fordítunk a szaghatások és a levegőszennyezés kiküszöbölésére.
A környezetvédelmi politikában meghatározottaknak megfelelően a Társaság kiemelt figyelmet fordít a tevékenységével
járó környezeti hatások minimalizálására. A fenntartható működés jegyében a Társaság összeállította a Global
Reporting Initiative ajánlásai alapján a környezeti szempontból releváns teljesítmény indikátorokat, melyeket
a következő ábrák mutatnak be.
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Környezeti indikátorok
Anyagfelhasználás alakulása 2017–2018-ban*
2018

51

2017

49

45

55

Visszaforgatott oldószerek
Vásárolt oldószerek

Megjegyzés: *Anyagfelhasználás a hatóanyag- és késztermék gyártásban.

CO2 kibocsátás alakulása 2017–2018-ban (%)
2018

47

2017

53

47

53

Közvetlen CO2
Közvetett CO2

Keletkezett hulladék mennyiségének alakulása 2018-ban 2017-hez képest (%)
5

%
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Nem veszélyes ipari hulladékok

Kommunális hulladék

Munkaegészség és -biztonság

Társaságunknál a munkavállalók legtöbb esetben veszélyes vegyi anyagokkal is dolgoznak. Ilyen körülmények
között a biztonságos munkavégzés különösen felelősségteljes magatartást kíván meg, hogy a veszélyforrások ne
válhassanak jelentős kockázattá.

Munkahelyi egészség és biztonság irányítási rendszere

A munkahelyi biztonságot a munkaeszközök műszaki állapota és a munkavállalók munkahelyi magatartása határozza meg.
Ez utóbbihoz hozzátartozik a vezetői tudatosság és természetesen a munkavállalók szakmai felkészültsége is.
A Társaságnál bevezetett Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert (MEBIR-t) az OHSAS
18001:1999 szerint eredetileg 2006-ban tanúsították. Társaságunk így elsőként szerezte meg ezt a tanúsítványt
a magyarországi gyógyszeripari cégek között. A legutóbbi, még szigorúbb feltételeket támasztó OHSAS 18001:2007
alapján 2018-ban elvégzett újratanusító audit alkalmával a Társaság további három évre kapta meg a felkészültségét
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igazoló tanúsítványt. Az új Nemzeti Akkreditáló Hatóság a Biztonságtechnikai laboratóriumot választotta az Európai
Akkreditáló Hatóság (EA) 2018. évi nemzetközi ellenőrzésének lefolytatására, és az EA ellenőrzés során részjelentést,
eltérést a hatóság nem rögzített.
A Richter vezetősége elkötelezett az iránt, hogy a Társaság munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági
teljesítményét folyamatosan javítsa, megfeleljen az e körben megfogalmazott jogi és egyéb követelményeknek,
illetve megelőzze a munkahelyi baleseteket és egészségkárosodásokat. A munkahelyi vezetők feladata, hogy
ismerjék a hatáskörükbe tartozó munkahelyek jellemző kockázatait, és annak megfelelően szervezzék, ellenőrizzék
a munkafolyamatokat. A dolgozóknak joguk van megkövetelni a biztonságos munkavégzés feltételeit, és kötelességük
betartani a foglalkozás-egészségügyi és munkavédelmi előírásokat.
Munkavédelmi kérdésekben a dolgozók képviseletét a választott munkavédelmi képviselők látják el a Munkavédelmi
Bizottság keretében.

Gyakorlati megvalósítás

A Társaság különös figyelmet fordít a biztonságos munkakörnyezet kialakítására. Üzemeinkben dolgozóink és
a környezet védelme érdekében folyamatosan javítjuk a műszaki színvonalat, rendszeresen tartunk biztonságtechnikai
oktatást és folyamatosan ellenőrizzük a munkabiztonsági előírások betartását.
Kiemelt figyelemmel kezeljük a potenciálisan veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatokat. Súlyt helyezünk arra,
hogy a foglalkozás-egészségügyi kockázatokat minimálisra csökkentsük. Ennek érdekében törekszünk a veszélyes
anyagokat kevésbé veszélyesekkel kiváltani. A kollektív védelem, a technológia zárttá tétele – ahol ez lehetséges
– egyike alapvető törekvéseinknek. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor megfelelő egyéni védőeszközöket
alkalmazunk. Az esetleges egészségkárosodások megelőzése, illetve feltárása céljából dolgozóink rendszeres
orvosi vizsgálatokon vesznek részt, a munkahelyi kockázatokat a Biztonságtechnikai Laboratórium mérésekkel
azonosítja. Többrétű kockázatkezelési folyamatot alkalmazunk, a nagyobb horderejű intézkedési terveket projekt
szinten kezeljük, az Irányítási Rendszerben megfogalmazott célok és programok mentén.
A foglalkozás-egészségügyi kockázatmenedzsmentet új alapokra helyeztük: a kockázatértékelések munkahely/munkakör
struktúrában történnek, ill. a munka-alkalmassági vizsgálati protokollt a személyre szóló kockázatok határozzák meg.
Az egyes kémiai anyagok Európai Unió által kiadott szabályokban (REACH és CLP) előírt regisztrációjának és
címkézésének teljesítésére stratégiát dolgoztunk ki. Az év folyamán 22 anyagot regisztráltunk a REACH szerint,
ebből 8 esetben vezető regisztráló szerepben.
Tűzvédelmi politikánk alapja a megelőzés. Az esetlegesen keletkező tüzek korai észlelését a legkorszerűbb és
az egész cég területére kiterjedő tűzjelző hálózat biztosítja. Dorogi egységünknél befejezésre került a független
oltóvíz hálózat kialakítása. Budapesten állapotfenntartó korszerűsítések mellett a Belföldi Disztribúciós raktár
védelmére egy új, 550 m3-es tüzivíz tározót létesítettünk.
Egy külön mérnök csapat gondoskodik arról, hogy a veszélyes gépek, berendezések megfeleljenek a hatósági
elvárásoknak, és használatuk biztonságos legyen.
2015-ben benyújtottuk a budapesti üzem súlyos ipari baleset megelőzési biztonsági elemzését, amelyet öt évente
esedékes megújítani. A jogszabály változásait követően Budapest a SEVESO II jogszabály alapján „alsó küszöb”
veszélyességű üzem maradt, Dorogot „felső küszöbös” üzemnek jelentettük át, míg a Vecsés telephely „küszöb
alatti” minősítést kapott.
Egyik termelő üzemünkben sem történt halálos vagy súlyos munkahelyi baleset 2018-ben.

Társadalmi környezet

A Richter számára mindig is kiemelten fontos volt a társadalmi környezet, amelyben működik. Vezető magyar
gyógyszergyártóként és munkaadóként felelősek vagyunk a társadalom egészével, illetve a Társaságunk működése
iránt érdeklődőkkel folytatott párbeszéd fenntartásáért. A Társaság ezért számos egészségügyi, tudományos, oktatási
és környezetvédelmi kezdeményezést támogat az egészség és az életminőség javítására irányuló küldetése szerint.
Jelentős anyagi támogatást nyújt egészségügyi intézményeknek és betegszervezeteknek.

A diákok tudományos érdeklődésének felkeltése érdekében a természettudományokhoz kapcsolódóan több hazai
és határon túli iskolai programot szponzorálunk a középiskolai kémia oktatás terén csakúgy, mint az egyetemeken.
Számos, természettudományos képzést nyújtó egyetemmel speciális együttműködési megállapodást kötöttünk,
az ott folyó kutatási és oktatási tevékenység támogatására.
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A Társaság által létrehozott „Talentum Alapítványon” keresztül tehetséges PhD hallgatók számára ösztöndíjat nyújtunk,
valamint középiskolások támogatását is megkezdtük azzal a céllal, hogy már a pályaválasztás előtt vonzóvá tegyük
számukra a Richtert. A képzésben résztvevő diákok száma 2018-ban tovább növekedett.
Számos programmal és kezdeményezéssel támogatjuk az életminőségünk javítását célzó elhatározásunkat.
Az egyik legsikeresebb programsorozat a 2009-ben útjára indított Richter Egészségváros, amely az országot
járva a helyi kórházak és egészségügyi intézmények szakembereiből álló felkészült csapattal várja az egészségtudatos
látogatókat a kijelölt helyszíneken. A kezdeményezés különlegessége, hogy a programra látogatók a helyi kórház
működését és a szükséges orvostechnikai eszközök beszerzését is támogatják, hiszen részvételükkel növelhetik
a Társaság által felajánlott 2 MFt-os alapadományt.
A Richter Egészségváros eredményei is sokatmondóak: 68 helyszínen, mintegy 170.000 résztvevő összesen 201
MFt-tal egészítette ki a Richter alap felajánlását. A 68 kórház összesen 337 MFt támogatást kapott a Társaságtól
az elmúlt tíz évben. Ez idő alatt több mint 150.000 szűrést végeztek el a szakemberek, amelyből mintegy 35.000
esetben mértek figyelmeztető értékeket. A szűrésen részt vett betegek, amennyiben szükségesnek mutatkozott,
a további terápiás lehetőségekről helyszíni tanácsadás keretében kaptak felvilágosítást.

Etikai irányelvek

A Csoport 2016-ban alakította ki Globális Megfelelőségi Programját, amely magában foglalja azokat a normákat,
amelyek a Richter Csoport értékeivel és célkitűzésével összhangban meghatározzák a munkavállalóktól elvárt
magatartást. A program keretében összeállítottunk egy Megfelelőségi Kézikönyvet, amely nyolc szabályzatot foglal
magában. Az egyik ezek közül a vállalat Etikai Kódexe, amely tartalmazza a vállalat érintettjei, úgymint munkavállalók,
partnerek, befektetők, részvényesek, szállítók stb. számára előírt, a tevékenységük során alkalmazandó etikai normákat.
Globális gyógyszeripari vállalatként mindig is fontos volt a Csoport számára, hogy tevékenységét a tisztesség,
az etikusság és a megfelelőség jegyében végezze, ennek megfelelően a Csoport továbbra is elkötelezett a jogszerű
és felelősségteljes működés mellett.

g) Emberi erőforrás
Az elmúlt évtized gyógyszeripari változásai kényszerítették ki a korábbinál innovatívabb üzleti modell bevezetését.
Az egyre bonyolultabb és gyorsuló ütemben változó környezeti feltételek között is meg kell őriznünk hatékonyságunkat,
amihez magasan képzett, elkötelezett, és céltudatos munkavállalókra van szükségünk.
Nagyra értékeljük a globális szinten foglalkoztatott több mint 12.000 alkalmazottunk egyéni tehetségét, szakértelmét
és képességeit, melyekkel a világ több mint 35 országában járulnak hozzá a Csoport sikeréhez. A jelenlegi
nemzetközi környezet szorít rá minket arra is, hogy az igen eltérő kulturális háttér ellenére a Társaság valamennyi
munkavállalója elkötelezett legyen annak alapvető értékei és célkitűzései iránt. Célunk az, hogy munkavállalóink
szakértelmét és képességeit összehangoljuk a Társaság hosszú távú és napi működési igényeivel.

Létszám(3) földrajzi megoszlása (%)
2018
9

2017

2 24

9

Magyarország

22 4

EU(1)
FÁK
USA(2)

24

59

24

59

Kína
Latin-Amerika
Egyéb országok

Megjegyzések: ( 1) Kivéve Magyarország.
(2) USA állományi létszám alacsony aránya miatt az érték nem megjeleníthető.
(3) 2017. december 31-i és 2018. december 31-i állapotnak megfelelően.
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2018-ban is áttekintettük a Társaság középtávú stratégiai programjához kapcsolódó HR stratégiát. Aktualizáltuk és
kiemeltük azokat a tevékenységeket, melyek az adott gazdasági/piaci környezetben a legjobban elősegítik az üzleti
stratégiai célkitűzések teljesítését.
A nagy és sikeres vállalatok eredményeit a szervezeti célokkal azonosulni tudó, céltudatos munkavállalók alapozzák
meg, akik hozzáadott energiájukkal és lelkesedésükkel járulnak hozzá a kitűzött feladatok eléréséhez. Ezt
a fajta elhivatottságot célozzuk meg a Richternél. A kölcsönös tiszteletre alapozva, elkötelezetten hisszük, hogy
egy gondoskodó és elismerésen alapuló szervezeti kultúra mellett képes egy vállalat kiemelkedő teljesítményre.
Ennek a legalapvetőbb része a munkavállalók emberi tulajdonságainak megismerésére való őszinte törekvés: ha ezt
sikerül megvalósítani, minden egyéb a helyére kerül.

Alkalmazottak

A Richter Csoport teljes létszáma 12.667 fő volt 2018 végén, ami 2,4 százalékos (298 fő) növekedést jelent a 2017. évi
értékhez képest. A növekedés elsősorban a termelés és az informatika területén történt létszámbővítésnek az eredménye.
A Csoportnál dolgozó felsőfokú végzettségűek száma 2018-ban 7.216 főre emelkedett, a 2017-ben foglalkoztatott
7.081 főről. A diplomások aránya a szellemi foglalkoztatottakhoz viszonyítva 87 százalék volt, míg a teljes létszámon
belül ez az arány 57 százalék.

A létszám alakulása
14.000
13.000
12.000
11.000

fő

10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000

2014

2015

Teljes létszám

Szellemi foglalkozásúak

2016

2017

2018

Diplomások

Fizikai és szellemi dolgozók aránya 2018-ban (%)

34
66

Fizikai
Szellemi
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Diplomások aránya*
88

%

86

84

82

2014

2015

2016

2017

2018

Megjegyzés: *A Csoportnál dolgozó szellemi foglalkoztatottak számán belül.

Toborzás és szakmai fejlődés

A tehetséges és kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkavállaló számára vonzó feltételek megteremtése, alkalmazottainak
motiválása és megtartása kulcsfontossággal bír a Társaság számára. Kollégáink fejlődését biztonságos munkakörnyezettel,
versenyképes jövedelemmel és juttatási rendszerrel, befogadó és sokszínű vállalati kultúrával, valamint széleskörű
továbbképzési lehetőségek biztosításával támogatjuk.
Személyzeti politikánk általában munkatársaink hosszú távú alkalmazására épül, aminek következménye a Csoport
iránti lojalitás kialakulása. Már a toborzás-kiválasztás során hangsúlyt fektetünk arra, hogy a jelöltek közül azok
kerüljenek kiválasztásra, akik szakismeretük és szakmai gyakorlatuk alapján előreláthatólag leginkább hozzá
tudnak járulni a Richter eredményeinek eléréséhez, valamint akiknek karrier tervei és magatartása vélhetőleg
legközelebb áll a Társaság vállalati kultúrájához. Olyan, kompetencia alapú interjútechnikát vezettünk be, melynek
segítségével a szakismeretek és szakmai gyakorlat felderítésén túl a pályázók személyiségjegyeiről is információkhoz
juthatunk. Ezt az interjút jól kiegészíti egy személyes kompetenciákra épülő pszichológiai teszt és ezek nyomán
már hatékonyabban és valószerűbben tudjuk előre jelezni a pályázó jövőbeni teljesítményét.

Munkavállalói programok

Arra ösztönözzük kollégáinkat, hogy egyéni fejlődésüket inkább a Richteren belül valósítsák meg, semmint
a Társaságon kívül keressenek új pozíciókat. Szeretnénk elérni, hogy munkavállalóink képességeik legjavát adják,
ily módon biztosítsák Társaságunk eredményességét.
Az idei évtől kezdve a Társaságunkhoz csatlakozó új belépőket egy új beilleszkedési program fogadja. Az új program
részeként bevezetésre került a Buddy rendszer, melynek keretében minden új belépőt egy ún. Buddy támogat az első
hetekben. A belépést követően minden új kolléga részt vesz egy beilleszkedési tréningen, ami a munkavállalók
elköteleződését, a vállalat megismerését segíti.
Munkatársaink rendszeres visszajelzést kapnak teljesítményükről és megbeszélik feletteseikkel, hogy milyen fejlődési
lehetőségek állnak előttük és milyen céljaik vannak karrierjük további alakításában. Ez a teljesítményértékelési
rendszer hivatott arra, hogy minden munkatárs részére konkrét, az évre szóló feladatokat tűzzön ki, és segítsen
a fejlődése további irányának, valamint a szükséges továbbképzés meghatározásában.
A cég vezetése nagy hangsúlyt fektet munkatársai tudományos és szakmai képzésére, továbbképzésére. Ennek
érdekében 2018 során több mint 700 munkatársunk vehetett részt hazai tudományos konferenciákon és szakmai
szemináriumokon. 2018-ban kiemelt figyelmet fordítottunk a belső képzésre az informatikai alaptudás területén is.
Az innovációs tevékenység és a tudásmegosztás támogatása céljából létrehozott RITA (Richter Innovációs Tudásalap
és Archívum) pályázati rendszert 2018-ben is meghirdettük. Ez a pályázati rendszer egyértelműen bizonyította,
hogy mind az innováció, mind a csoportmunka nagy hatékonysággal tudják bátorítani és mozgósítani az embereket.
A szervezeti egységeken belüli, valamint az egységek egymás közötti működésében jelentkező strukturális
folyamatokat szakértők bevonásával igyekszünk még hatékonyabban kezelni. Olyan szervezetfejlesztési projekteket
indítottunk, amelyek a szervezeti egységeken belüli és azok közötti folyamatok működésének optimalizálását és
hatékonyságának növelését célozzák.
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Vezetőképzés

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jó vezetésnek teljesítményösztönző szerepe van, valamint erősíti a személyes
elköteleződést. Mivel felsővezetői szinten csakúgy, mint valamennyi, a Társaság számára meghatározó pozícióban
lévő alkalmazott esetében hatékony utódnevelésre van szükség, fenntartjuk vezetőképzési stratégiánkat, amely
lehetővé teszi a tehetséges jelöltek kiválasztását, továbbképzését, egyúttal következetes és fegyelmezett vezetőképzési
rendszer kialakítását.
Minden vezetői szinten biztosítunk vezetőképző programokat munkatársaink számára, amely elősegíti a vezetői
kompetenciák fejlesztését.
A 2006-ban indított karrierprogramunk, melynek elsődleges célja a vezetői utánpótlás biztosítása és a kulcsemberek
megtartása, 2018-ban is folytatódott. Számukra is biztosítottuk a vezetői kompetencia felmérésben való részvételt,
hogy önismeretüket elmélyíthessék. Örömmel számolunk be arról, hogy a programban részt vevő számos kolléga már
kinevezésre került valamilyen vezető pozícióba. Évről-évre új jelöltekkel gyarapszik a programban résztvevők létszáma.
2018-ban is folytattuk annak az egyéves tréningnek a megszervezését, amely az újonnan kinevezett vezetők
számára könnyítette meg az önismeret és a vezetővé válás folyamatát.

Javadalmazási rendszer és egyéb munkavállalói programok

A Richter javadalmazási politikájának alapját a Társaság teljesítményközpontú értékelési rendszere jelenti. Az alapfizetés,
valamint a részvényjuttatások és egyéb juttatási formák, továbbá az oktatás, a képzés és a továbbképzésre vonatkozó
tervek a kulcsemberek megtartásán keresztül a magas szintű teljesítmény és az üzleti célok eléréséhez segítenek hozzá.
2018. év végén elindítottunk egy új elektronikus dolgozói és vezetői HR önkiszolgáló rendszert, a SuccessFactors-t,
melyet fokozatosan vezetünk be a papíralapú adminisztráció csökkentése, HR folyamataink gyorsabb és átláthatóbb
intézése céljából. Az éves teljesítményértékelés és a 2019. évi célok kijelölése már ebben az elektronikus
rendszerben történt.
Munkatársaink egészsége számunkra kulcsfontosságú, hiszen ez teszi lehetővé, hogy energikusan és elkötelezetten
dolgozhassanak a maximális teljesítményt nyújtva. 2018-ban folytattuk az ún. „egészség programot”, amelyet cégünk
teljes körűen finanszíroz és minden munkatársunk számára elérhető. A program keretében munkatársaink széleskörű,
kihelyezett orvosi szűrővizsgálaton vehettek részt a betegségek megelőzése érdekében. Az egészségprogramon felül
egészségbiztosítást is nyújtunk a munkavállalók számára, melynek keretében kollégáink számos egyéb szolgáltatás
mellett ingyenesen vehetnek igénybe korlátlan számú belgyógyászati vizsgálatot és évente nyolc meghatározott
szakorvosi vizsgálatot.
Mindig kiemelt célkitűzésünk volt, hogy munkatársainknak biztonságos munkakörülményeket, valamint egészséges
életmódot biztosítsunk. Dolgozóink egészséges életmódjának biztosítása érdekében sportolási, üdülés lehetőségeket
is nyújtunk, ezzel is segítve őket, hogy a feszített munkatempóban fizikailag és lelkileg egyaránt meg tudjanak
felelni a velük szemben támasztott követelményeknek.
Kiemelt figyelmet fordítunk munkatársaink mentálhigiénéjének megőrzésére az egyes szervezeti egységeink kocká
zatértékelésével. A stressz kezelés elősegítésére továbbképző programokat biztosítunk minden munkatársunknak.
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2. Gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi tevékenység
A Richter Csoport két fő és egy kiegészítő üzleti szegmensben tevékenykedik: elsősorban a kutatás-fejlesztési és
gyártási tevékenységeket felölelő gyógyszergyártásban, valamint a gyógyszerek nagy- és kiskereskedelmében. Ez
utóbbi tevékenységek döntően egyetlen piacra, Romániára összpontosulnak, de emellett a Csoportnak vannak kisebb
patikai, illetve nagykereskedelemi érdekeltségei is egyes FÁK országokban is. Fentieken túlmenően a latin-amerikai
régióból a Csoportnak a jamaikai érdekeltségei tartoznak a Gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi tevékenységhez.
A Pharmafarm a Csoport nagykereskedelmi vállalata Romániában. A Csoport kiskereskedelmi tevékenységét
döntően a Gedeon Richter Farmacia adja, amely 92 patikai egységet tömörít magába és célja a Richter termékek
promóciójának és értékesítésének támogatása.

Árbevétel

A nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet végző vállalatok működésének elsődleges célja, hogy támogassa
a termékértékesítést a Csoport egyes hagyományos piacain.
Az árbevétel 278,1 MEUR-t ért el 2018 során, ami 7,9 MEUR csökkenést jelent az előző évhez képest. A visszaesés
elsősorban a Csoport romániai nagykereskedelmi leányvállalata, a Pharmafarm működési engedélyének 2018.
június 21-én bekövetkezett ideiglenes felfüggesztésének tudható be. A romániai nagykereskedelmi leányvállalat
működése a raktározási telephelyek túlnyomó többségére vonatkozóan 2018. szeptember 19-ére helyreállt.
A Nagy- és kiskereskedelmi szegmens árbevételének közel 79 százalékát 1.016,1 MRON értékben romániai
leányvállalataink érték el. A fennmaradó forgalom túlnyomó részét a FÁK régióban található érdekeltségeink bonyolították
le. A romániai értékesítés RON-ban mérve 2,4 százalékkal csökkent a 2018 decemberével végződő 12 hónap során.

Nagy- és kiskereskedelmi eladások
2018
MFt

2017
MFt

Változás
%

2018
M€

2017
M€

Változás
%

Románia

69.571

70.438

(1,2)

218,4

227,7

(4,1)

Egyéb FÁK köztársaságok

14.797

13.992

5,8

46,4

45,2

2,7

4.230

4.031

4,9

13,3

13,1

1,5

88.598

88.461

0,2

278,1

286,0

(2,8)

Latin-Amerika
Összesen

3. Csoportszintű adatok
A Richter Csoport tevékenységét három üzleti szegmensre bontva mutatjuk be az Éves Jelentésben. A Gyógyszergyártási
szegmensbe soroljuk azokat a tagvállalatokat, amelyek a Csoport fő tevékenységét, a gyógyszeripar termékek
kutatás- fejlesztését, előállítását és értékesítését végzik. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensben mutatjuk be
a disztribúciós és patikai tagvállalatok teljesítményét, amelyek egyes piacainkon a gyógyszeripari értékesítési lánc
szereplőiként közreműködnek termékeinknek a fogyasztókhoz való eljuttatásában. Végül a harmadik működési
szegmensbe soroltuk a konszolidációba bevont összes többi tagvállalatot (Egyéb szegmens), amelyek szolgáltatóként
támogatják a gyógyszergyártó tagvállalatok működését.
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a) Üzleti szegmens információk

Üzleti szegmens információk
Gyógyszergyártás
MFt
2018

Nagy- és kis
kereskedelem
MFt

Egyéb

Kiszűrések

MFt

MFt

2017

2018

2017

2018

Összes
árbevétel

364.731 364.840

88.598

88.461

6.255

Bruttó fedezet

245.465 244.245

7.509

8.241

676

647

186

(55) 253.836 253.078
(74) 45.040

Üzleti
tevékenység
eredménye

2017

2018

Csoport
összesen
MFt

2017

2018

2017

5.395 (14.100) (14.340) 445.484 444.356

44.631

18.617

(97)

1.777

331

391

175

20.711

Részesedés
társult és
közös vezetésű
vállalkozások
eredményéből

(431)

60

1.428

1.466

27

58

31

(56)

1.055

1.528

Alkalmazottak
záró állományi
létszáma (fő)

10.739

10.488

1.487

1.465

441

416

-

-

12.667

12.369

b) Konszolidált árbevétel

Az árbevétel alakulása az egyes régiókban
2018
MFt

2017
MFt

Változás
MFt

Változás
%

2018
M€

2017
M€

Változás
M€

Változás
%

39.472

36.040

3.432

9,5

123,9

116,6

7,3

6,3

181.766

190.720

(8.954)

(4,7)

570,5

616,6

(46,1)

(7,5)

123.615

121.745

1.870

1,5

388,0

393,6

(5,6)

(1,4)

Lengyelország

24.204

23.060

1.144

5,0

76,0

74,6

1,4

1,9

Románia

75.343

75.040

303

0,4

236,5

242,6

(6,1)

(2,5)

Magyarország
EU

(*)

EU12

EU15
FÁK
Oroszország
Ukrajna
Egyéb FÁK országok

58.151

68.975

(10.824)

(15,7)

182,5

223,0

(40,5)

(18,2)

133.356

139.689

(6.333)

(4,5)

418,5

451,7

(33,2)

(7,4)

92.404

95.734

(3.330)

(3,5)

290,0

309,6

(19,6)

(6,3)

8.380

10.824

(2.444)

(22,6)

26,3

35,0

(8,7)

(24,9)

32.572

33.131

(559)

(1,7)

102,2

107,1

(4,9)

(4,6)

USA

35.985

27.472

8.513

31,0

113,0

88,8

24,2

27,3

Kína

26.384

24.004

2.380

9,9

82,8

77,6

5,2

6,7

9.207

9.418

(211)

(2,2)

28,9

30,5

(1,6)

(5,2)

19.314

17.013

2.301

13,5

60,6

55,0

5,6

10,2

445.484

444.356

1.128

0,3

1.398,2

1.436,8

(38,6)

(2,7)

Latin-Amerika
Egyéb országok
Összesen

Megjegyzés: * Az Európai Unió összes tagállama Magyarország kivételével.
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c) Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok
2018
MFt

2017
MFt

Összes árbevétel

445.484

Bruttó fedezet

253.836

Fedezeti hányad %

Változás
%

2018
M€

2017
M€

Változás
%

444.356

0,3

1.398,2

1.436,8

(2,7)

253.078

0,3

796,7

818,3

(2,6)

57,0

57,0

117,5

141,4

67,0

10,1

4,7

57,0

57,0

45.040

20.711

Üzleti eredményhányad %

10,1

4,7

Adózás előtti eredmény

43.953

13.901

216,2

137,9

44,9

207,1

Tárgyévi eredmény

36.193

10.070

259,4

113,5

32,6

248,2

Üzleti tevékenység eredménye

Tárgyévi eredményhányad %

111,0

8,1

2,3

8,1

2,3

190

48

295,8

0,60

0,15

300,0

Mérlegfőösszeg

797.883

760.865

4,9

2.481,8

2.453,3

1,2

Saját tőke

Egy részvényre jutó eredmény (EPS; Ft, €) (1)

685.745

664.019

3,3

2.132,9

2.141,0

(0,4)

Beruházások

58.055

39.929

45,4

182,2

129,1

41,1

Év végi létszám (fő)

12.667

12.369

2,4

(2)

Megjegyzések:  Az egy részvényre jutó eredmény a teljes részvényszám alapján került kiszámításra.
(2)
Tartalmazza a külső tulajdonosokra jutó részesedést is.
(1)

d) Eredménykimutatás sorai

A Csoport árbevétele 2018 során 445.484 MFt-ot (1.398,2 MEUR-t) tett ki, amely forintban gyakorlatilag változatlan
maradt (0,3 százalékot emelkedett), euróban pedig 2,7 százalékos visszaesést mutatott a 2017. évben elért forgalomhoz
viszonyítva. A Csoport árbevétel növekedést elsősorban az Egyesült Államok, Magyarország és Kína piacán ért el,
míg a forintban kifejezett árbevétel főként az EU15 régióban, Oroszországban és Ukrajnában esett vissza.
Az értékesítés költségei 2018-ban 191.648 MFt-ot (601,5 MEUR-t) tettek ki, ami gyakorlatilag nem változott
(0,2 százalékkal, 370 MFt-tal növekedett) a 2017-ben realizált értékhez képest, euróban kifejezve pedig 2,7 százalékkal,
17,0 MEUR-ral állt alacsonyabban mint egy évvel korábban. Az értékesítés költségei között az ESMYA immateriális
eszközre 2.166 MFt értékben, míg a BEMFOLA immateriális eszközre 2.061 MFt értékben számoltunk el amortizációt.
A fedezeti hányad 2018-ban 57,0 százalékon állt, mely érték nem változott az előző évben elért mutatóhoz képest.
Az Allergan-tól a VRAYLAR® értékesítés után kapott royalty bevétel jelentős növekedése, valamint a viszonylag magas
fedezetű kínai árbevétel részarányának emelkedése fedezetjavító hatású volt. Emellett számottevően növekedett
a BEMFOLA® fedezete, az értékesítés növekedése és az akvizíció során végrehajtott készlet értékelés hatásának
megszűnése miatt. Ugyanakkor az ESMYA® értékesítésének korlátozása, a rubel átlagárfolyamának gyengülése,
a hagyományos piacainkon bekövetkezett árerózió, a közép-európai országokban levő gyártó üzemeinkben jelentkező
bérköltség emelkedés, a romániai nagykereskedelmi vállalatunk felfüggesztésének és újraindításának többlet
költségei, valamint a szerializáció költségnövelő hatása pedig csökkentette a fedezeti hányadot. Az éven belüli
volatilitást mutató fedezeti hányad nagyobbrészt a romániai nagykereskedelmi tevékenység visszaesésével függ össze.
A 2018 második és harmadik negyedévében elmaradt alacsony fedezetű árbevétel javította a fedezeti hányadot, míg
a 2018 negyedik negyedévében jelentősen növekvő nagykereskedelmi árbevétel nagymértékben rontotta az arányt.
Az értékesítési és marketing költségek 115.584 MFt-ot (362,8 MEUR-t) értek el 2018-ban, amely forintban gyakorlatilag
azonos szinten állt (0,6 százalékot emelkedett), euróban mérve 2,3 százalékos csökkenést mutat a 2017-ben elért
értékhez képest. A kínai piacon felmerült promóciós költségek növekedését részben ellensúlyozta a gyengülő RUB
árfolyam miatti oroszországi promóciós költség csökkenés. Az értékesítési és marketing költségek árbevételhez
viszonyított aránya a vizsgált időszak során 25,9 százalék volt, ami nem változott az előző évi arányszámhoz képest.
A Grünenthaltól megvásárolt portfolió piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja 4.388 MFt értékben járult
hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,0 százalékát tette ki. Ha a fenti amortizációval korrigáljuk
a költségeket, azok árbevételhez viszonyított aránya 24,9 százalékot mutat.
A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 2018-ban 221 MFt
(0,7 MEUR) költséget számoltunk el. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint az adókötelezettség
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90 százalékával csökkenthető az adó, a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak személyi jellegű
ráfordításainak függvényében. Tekintettel e költségek kiemelkedő szintjére, a Richter a gyakorlatban a második
negyedévtől már mentesült ezen különadó fizetés alól.
Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke 24.070 MFt-ot (75,5 MEUR-t) tett ki 2018-ban, ami forintban
3,0 százalékos emelkedést, euróban kifejezve gyakorlatilag változatlan értéket (0,1 százalékos csökkenést) mutat
az előző évben elért költségszinthez képest. A növekedést főként a bérköltségek, az informatikával, valamint
a biztosításokkal kapcsolatos költségek, továbbá az ügyvédi és szakértői díjak emelkedése okozta.
A kutatás-fejlesztés költségeinek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 9,1 százalék volt, értéke
pedig 1,6 százalékos emelkedés (euróban kifejezve 1,3 százalékos csökkenés) után 40.545 MFt-ot (127,3 MEUR-t)
tett ki. Ezen költségek alakulása részben a biotechnológiai, részben az Allergannal közösen végzett, jelenleg is folyó
klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a GR Polska és a GR Romania leányvállalatok
ráfordításai is hozzájárultak.
2018-ban a Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének eredménye az IFRS 9-cel összhangban 407 MFt-ot
tett ki. Az összehasonlító időszakban ezek az Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye, illetve a Pénzügyi
tevékenység eredménye között szerepeltek.
Az egyéb bevétel és ráfordítás bázisidőszaki 54.208 MFt (175,3 MEUR) ráfordítás egyenlege 2018-ban 29.004 MFt-ra
(91,0 MEUR-ra) csökkent.
Az egyszeri jellegű ráfordítások legfontosabb tételei között egy 24.270 MFt-ot (76,2 MEUR) kitevő értékvesztés
elszámolása szerepel, amelyet az Immateriális eszközök és a Goodwill vonatkozásában az év végére előírt
értékvesztés tesztjének elvégzésekor a Társaság indokoltnak tartott végrehajtani. Emellett az Egyéb bevételek és
ráfordítások 2018-ban 4.784 MFt (14,0 MEUR) összegű romániai, németországi, franciaországi, spanyolországi,
portugáliai, belgiumi, olaszországi, bulgáriai, ausztriai, lengyelországi, lettországi, szlovéniai, horvátországi és
egyesült királyságbeli claw-back befizetési kötelezettséget is tartalmaznak. A claw-back ráfordítások 1.917 MFt-tal
(7,8 MEUR) csökkentek, döntően az ESMYA® értékesítés korlátozása miatt.
A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 százalékos befizetési kötelezettség jogcímén
432 MFt (1,4 MEUR) ráfordítást számoltunk el 2018-ban. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás szerint
az adókötelezettség 90 százalékával csökkenthető az adó, a K+F költségek és az ezen a területen foglalkoztatottak
személyi jellegű ráfordításainak függvényében. Tekintettel e költségek kiemelkedő szintjére, a Richter a gyakorlatban
a második negyedévtől már mentesült ezen különadó fizetés alól.
Az egyszeri mérföldkő bevételek között, a Recordati-val aláírt és a REAGILA® európai engedélyezését követően
módosított licenc megállapodás hatályba lépése okán, a REAGILA® EU15 piacokra történő fokozatos bevezetésének,
továbbá a cariprazine bipoláris depresszióban elért sikeres klinikai vizsgálatának és az Allergan által benyújtott
indikáció bővítési kérelem FDA által történő befogadásának köszönhetően 8.429 MFt (26,5 MEUR) összegben
keletkezett mérföldkő bevételeinkről kell számot adnunk.
Az üzleti tevékenység eredménye 117,5 százalékos (euróban számolva 111,0 százalékos) növekedés után
45.040 MFt-ot (141,4 MEUR-t) tett ki 2018-ban. A növekedés elsősorban annak a következménye, hogy az Egyéb
bevétel és ráfordítás eredménye között 2018-ban elszámolt lényegesen alacsonyabb mértékű ESMYA értékvesztés
kevésbé rontotta az üzleti tevékenység eredményét, mint a bázisévben. Az árbevétel és a bruttó fedezeti hányad
éves összehasonlításban gyakorlatilag nem változtak. A konszolidált üzleti eredményhányad a vizsgált évben
10,1 százalékra emelkedett a 2017-ban elért 4,7 százalékos szinthez képest.
Ha a vizsgált időszakban keletkezett mérföldkő bevételekkel és az elszámolt ESMYA értékvesztéssel kiigazítjuk
az Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegét, a konszolidált üzleti eredményhányad 13,7% lenne.
A pénzügyi tevékenység vesztesége 2018-ban 2.142 MFt (6,8 MEUR) volt, ami a Nem realizált tételeknél a Vevő és
a szállító állomány átértékelésén keletkezett. A Realizált tételeknél a Kamatbevételekből és a Devizaátváltásból
árfolyam nyereség, míg az Egyéb pénzügyi tételek között elszámolt, Richter részvényre átcserélhető kötvény érté
kesítéséből pénzügyi veszteség származik. Az átértékelési nyereségeket a dollár és az euro időszak végi, forinthoz
viszonyított felértékelődése okozta, míg a rubel leértékelődése mérsékelte azokat. A További információk a Pénzügyi
eredményről a 88. oldalon találhatóak.
2018-ban a részesedés társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből 1.055 MFt-ot (3,3 MEUR) tett ki.
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Az adózás előtti eredmény 43.953 MFt-ot (137,9 MEUR-t) ért el 2018-ban, ami 30.052 MFt-os (93,0 MEUR) növekedést
jelent a 2017-ban elért értékhez viszonyítva.
A magyar adózási törvények szerint a társasági adó alapja csökkenthető a Társaság K+F közvetlen költségeivel
és a kapott jogdíj bevétel 50%-ával. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország általános adózási
szabályai szerint adózik.
A Társaság a következő években várható anyavállalati adófizetési kötelezettségeinek elemzése alapján
arra a következtetésre jutott, hogy az Anyavállalat mérlegébe korábban felvett Halasztott adó eszközök jelentős
része nem realizálható és emiatt azokat az IFRS szabályrendszere alapján a mérlegből ki kell ve zetni.
Az Anyavállalat intenzív K+F tevékenységéhez, továbbá a cariprazine növekvő jogdíjbevételeihez kapcsolódó
adóalap mérséklő lehetőségei együttesen olyan mértékűek, hogy ezen halasztott adó eszközök jelentős része nem
realizálható, ugyanis azok döntően csak a keletkezésüket követő ötéves időszakon belül felhasználható elhatárolt
veszteségekhez kapcsolódnak. Az anyavállalati Halasztott adó eszközök kivezetése a Társaság cash flowját nem
érinti, a Halasztott adó egyenleget azonban 4.049 Mrd Ft-tal (12,7 MEUR) csökkenti és a tárgyévben elszámolt
Társasági és halasztott adó ráfordítást ugyanezzel az összeggel növeli.
2018-ban a Csoport 1.978 MFt (6,2 MEUR) társasági adó ráfordítás és 1.720 MFt (5,4 MEUR) halasztott adó ráfordítás
egyenlegeként 3.698 MFt (11,6 MEUR) társasági és halasztott adó ráfordítást számolt el.
A helyi iparűzési adó és az innovációs járulék együttes összege 4.062 MFt-ot (12,8 MEUR) tett ki a vizsgált év során.
Az adózott eredmény 36.193 MFt-ot (113,5 MEUR) tett ki, ami a 2017. évi értéket 26.123 MFt-tal, azaz 80,9 MEUR-ral
haladta meg.
Az anyavállalalat tulajdonosaira jutó eredmény forintban kifejezve 297,8 százalékos (euróban mérve 285,1 százalékos)
növekedés után 35.348 MFt-ot (110,9 MEUR-t) tett ki.

e) Mérleg

2018. december 31-én a Csoport mérlegfőösszege 797.883 MFt volt, ami 37.018 MFt-tal, azaz 4,9 százalékkal ha
ladta meg a 2017. december 31-i szintet.
A Befektetett eszközök értéke 439.812 MFt, a tárgyidőszakban 16.522 MFt-tal (3,6 százalék) csökkent. A Befektetett
pénzügyi eszközök állományának visszaesése az oroszországi gyógyszer nagy- és kiskereskedelmi csoport, a Protek
valós értéke csökkenésének, valamint a Richter törzsrészvényekre átcserélhető kötvény eladása és az egyéb
állampapírok, kötvények rövid lejáratú eszközök közé történő átsorolásának együttes hatása.
Az ESMYA immateriális eszközön értékvesztés került elszámolásra, amely az Üzleti vagy cégérték, illetve az Egyéb
immateriális javak állományát csökkentette. Az Egyéb immateriális javak állományának visszaesését mérsékelte
a Mithra-tól megvásárolt kombinált fogamzásgátló készítmény megszerzése.
A Halasztott adó eszközök csökkenése főként az anyavállalati halasztott adó eszközök kivezetéséből adódik.
Az IFRS előírásaival összhangban az Egyéb hosszú lejáratú követelések között kell megjeleníteni azokat az állami
támogatásokat, amelyekhez kapcsolódóan ésszerűen biztos, hogy a Richter teljesíteni fogja a támogatásokhoz
kapcsolódó feltételeket és meg fogja kapni a támogatásokat. Tapasztalatok alapján a tárgyévtől ez a kritérium
a beruházási és K+F támogatási szerződések esetében azok aláírásakor már teljesül, amelyeket így, mint Egyéb
hosszú lejáratú követelések és mint Hosszú lejáratú kötelezettségek is meg kell jeleníteni a mérlegben.
Szintén növelő hatású volt az Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések állományának emelkedése (gyártó
és csomagoló gépsorok telepítése és beüzemelése).
2018. december 31-én a Forgóeszközök értéke 358.071 MFt volt, ami a 2017. december 31-i értékhez viszonyítva 53.540
MFt-tal (17,6 százalékkal) állt magasabban. A Pénz és pénzeszköz egyenértékes mérlegsor emelkedését az állam
által visszavásárolt Richter törzsrészvényekre átcserélhető kötvény és a Csoport által elért pozitív működési cash
flow együttesen eredményezte. Az év során az egyéb állampapírok, kötvények rövid lejáratúvá váltak. A növekedést
fokozta a Készletek- és a Vevőállomány magasabb szintje.
A Csoport Saját tőkéje 685.745 MFt volt, amely a 2017. december 31-i egyenleghez képest 3,3 százalékkal növekedett.
Az Eredménytartalék 23.456 MFt-tal 626.052 MFt-ra nőtt. A saját tőke növekedéséhez hozzájárult 4.327 MFt-os
átértékelési különbözet emelkedés, amely az Átértékelési tartalék mérlegsoron jelentkezett.
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A Csoport Hosszú lejáratú kötelezettségei 2018. december 31-én 19.987 MFt-ot tettek ki, azaz 4.327 MFt-tal
haladták meg az előző év végi állományt. Az IFRS előírásaival összhangban a Hosszú lejáratú kötelezettségek között
kell megjeleníteni, azokat az állami támogatásokat, amelyekhez kapcsolódóan ésszerűen biztos, hogy a Richter
teljesíteni fogja a támogatásokhoz kapcsolódó feltételeket és meg fogja kapni a támogatásokat. Tapasztalatok
alapján a tárgyévtől ez a kritérium a beruházási és K+F támogatási szerződéseket esetében azok aláírásakor már
teljesül, amelyeket így, mint Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek és mint Egyéb hosszú lejáratú követelések is
meg kell jeleníteni a mérlegben.
A Csoport Rövid lejáratú kötelezettségei 2018. december 31-én 92.151 MFt-ot tettek ki, 10.965 MFt-tal álltak
magasabban a 2017. december 31-i állománynál. A növekedés a Szállítói kötelezettségek és az Egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások emelkedésének a következménye.

f ) Cash flow

Amint az a cash flow kimutatásból látható, a Csoport 2018. évi üzleti cash flow-ja 101.244 MFt volt. Az üzleti
tevékenységből származó cash flow meghaladja a 2017. évi értéket, elsősorban a magasabb Szállítók és egyéb
kötelezettségek növekedésének köszönhetően. Számottevő pénzeszközöket fordítottunk beruházásokra és
osztalékfizetésre. A pénzeszközök összességében 36.980 MFt-tal növekedtek 2018-ban, elsősorban a Befektetett
pénzügyi eszközök értékesítéséből, lejáratából származó bevételnek köszönhetően.

Cash flow
2018
MFt

2017
MFt

101.244

83.747

Nettó cash flow
Üzleti tevékenységből
Befektetési tevékenységből

(45.275)

(46.457)

Pénzügyi tevékenységből

(16.326)

(60.196)

Árfolyamváltozás hatása

(2.663)

2.894

36.980

(20.012)

Pénz és pénzeszköz egyenértékes változása

g) „Treasury” politika

A Richter Csoport treasury tevékenységeit az anyavállalat treasury szakterülete központosítottan kezeli. A központosított
tevékenységek közé tartozik a csoportszintű finanszírozás, a cash pooling koordinációja, a devizaárfolyam-kockázatok
kezelése, a szabad pénzeszközök befektetése és a vevői kintlévőségek kezelése.
Az anyavállalat a leányvállalatok tevékenységének finanszírozója az általa nyújtott tulajdonosi kölcsönökön keresztül;
a központosított finanszírozás költséghatékony megoldást biztosít a leányvállalatoknak, egyben lehetővé teszi
a Csoport szabad pénzeszközeinek befektetését.
A Csoport azon régiókban működtet cash pooling struktúrákat, ahol ez jogilag lehetséges és üzletileg célszerű;
a szabad pénzeszközök koncentrálása elősegíti a hatékonyabb finanszírozást és likviditáskezelést.
Mivel a Csoport bevételeinek és kiadásainak devizaszerkezete jelentősen eltér, a működési eredményt a devizaárfolyamok
ingadozásai jelentősen befolyásolják. A devizaárfolyam-kockázat kezelésének alapja az Igazgatóság által
jóváhagyott stratégia. A treasury terület rendszeresen elemzi a kockázati kitettséget és a rendelkezésre álló fedezési
lehetőségeket. A Csoport kizárólag sztenderd derivatív eszközöket (például határidős szerződéseket) használ
fedezési célokra. Fedezeti ügyletek megkötésére akkor kerül sor, amennyiben a kockázati helyzet és a potenciális
előnyök azt ésszerűvé teszik; megkötésükre kizárólag az anyavállalat jogosult. E tranzakciókra a Csoport 2018ban nem alkalmazta az IFRS9 szerinti fedezeti elszámolást. A devizaárfolyam-kockázat kezelését az Igazgatóság
rendszeresen értékeli. A Csoportnak 2018. december 31-én nem volt nyitott határidős ügylete.
A Richter szabad pénzeszköz befektetéseinek koordinálása és kezelése az Igazgatóság által jóváhagyott szabályzat
szerint történik. A befektetési döntések szabályozott keretek között, konzervatív befektetési elvek alapján születnek,
kizárólag alacsony kockázatú eszközökbe (például megfelelő kategóriájú értékpapírokba, bankbetétekbe és
befektetési jegyekbe).
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Mivel a Csoport termékeit nagyszámú országban forgalmazza, köztük közepes és magas kockázatúakban is, az országés partnerkockázat hatással lehet az eredményre. A Csoport bizonyos régiókban exporthitel-biztosítási termékeket
alkalmaz a kitettség részleges kiküszöbölésére. A vevői kintlévőségek kezelését és az értékvesztések elszámolását
a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese irányítja és felügyeli.

h) Beruházás

A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2018-ban 58.055 MFt volt, ami a bázisévi
értéket 18.126 MFt-tal haladta meg. A növekményt jelentős mértékben meghatározza a Mithra Pharmaceuticals
által fejlesztett kombinált fogamzásgátló licenc és szállítói jogának megszerzése. Ezzel összefüggésben 11.365 MFt
(35,0 MEUR) kifizetést teljesítettünk a harmadik negyedévben. A BEMFOLA® szellemi tulajdonjogainak megszerzése
az Egyesült Államok piacára további 1.389 MFt (5.0 MCHF) értékben járult hozzá a beruházások összegéhez.
A készgyógyszer-gyártáson belül a 2018-as év során legnagyobb kihívást a szerializációra való felkészülés jelentette.
Az EU szabályozásnak való megfelelés érdekében Társaságunk számottevő idő- és energiaráfordítással járó beruházásokat
hajtott végre annak érdekében, hogy a csomagolóüzemek gyártósorain az új technológia bevezetésre kerülhessen.
2018-ban elkészült Debrecenben egy molekuláris biológiai laboratórium. Egy több évig tartó program lezárásaképpen
Dorogon megvalósult és átadásra került a szteroid intermedierek és hatóanyagok gyártására és preparatív
kromatográfiás tisztításukra szolgáló kapacitás-bővítés.
A specialty gyógyszeripari jelleg erősítését célzó stratégiánk középpontjában álló K+F tevékenységekre jelentős
összegeket fordítottunk. A budapesti kutatási központunk és a már említett, Debrecenben megnyitott molekuláris
biológiai laboratóriumunk számára egyaránt eszközöket szereztünk be.
Egy, a 2017. év végén elfogadott átfogó hároméves program mellett, melynek fő célja az indiai gyógyszer-hatóanyagokat
előállító gyárunk modernizálása, számos kisebb projektet valósítottunk meg, annak érdekében, hogy biztosítsuk,
illetve fenntartsuk a gyártás minőségét, a környezet védelmét, valamint hogy javítsuk az irányítási és ellenőrzési
feladatok ellátásának szintjét mind a magyarországi telephelyeinken, mind pedig külföldi leányvállalatainknál.

Beruházási ráfordítás megoszlása felhasználási terület szerint 2018-ban (%)
14

17

Biotechnológia
Termelés
Termeléstámogatás

31

25

K+F (Biotechnológia nélkül)
Licenc

4

9

Egyéb

Záró nyilatkozatok

Alulírott, kijelentem, hogy a Richter Gedeon Nyrt. teljes felelősséget vállal azért, hogy a Richter Csoport 2018. 1-12.
hónapjára vonatkozó eredményeit tartalmazó éves jelentés az alkalmazandó számviteli előírások alapján, a legjobb
tudásunk szerint készült; valós és megbízható képet ad a Richter Gedeon Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozások
pénzügyi helyzetéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket, bemutatja a beszámolási
időszak alatt bekövetkezett jelentősebb eseményeket és tranzakciókat, valamint azoknak a Richter Gedeon Nyrt.
és a konszolidációba bevont vállalkozások pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait.

Orbán Gábor
Vezérigazgató
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5

Mellékletek

A konszolidált pénzügyi adatok összefoglalója
Pénzügyi tevékenység eredménye
december 31-ével végződő évről

2018
MFt

2017
MFt

Válrozás
MFt

2018
M€

2017
M€

Válrozás
M€

Nem realizált tételek

(2.106)

(3.660)

1.554

(6,6)

(11,8)

5,2

Vevő-, ill. szállítóállomány év végi
átértékelése

(3.259)

156

(3.415)

(10,2)

0,5

(10,7 )

1.276

(4.276)

5.552

4,0

(13,8)

17,8

-

65

(65)

-

0,2

(0,2)

Egyéb devizás tételek év végi
átértékelése

(96)

369

(465)

(0,3)

1,3

(1,6)

Határidős ügyletek nem realizált
eredménye

(27)

26

(53)

(0,1 )

0,0

(0,1 )

Realizált tételek

(36)

(4.678)

4.642

(0,1 )

(15,2)

15,1

Követelések, kötelezettségek
árfolyamnyeresége / (-vesztesége)

316

(5.411)

5.727

1,0

(17,6)

18,6

Devizaátváltás
árfolyamnyeresége / (-vesztesége)

1.305

(966)

2.271

4,1

(3,1)

7,2

Devizakölcsönök év végi átértékelése
Hitelek év végi átértékelése

Osztalékbevétel

15

675

(660)

0,0

2,2

(2,2)

Kamatbevételek

1.349

1.563

(214)

4,2

5,0

(0,8)

(2)

(990)

988

0,0

(3,2)

3,2

Egyéb pénzügyi tételek

(3.019)

451

(3.470)

(9,4)

1,5

(10,9)

Pénzügyi tevékenység eredménye

(2.142)

(8.338)

6.196

(6,7)

(27,0)

20,3

Kamatráfordítások
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Konszolidált mérleg
december 31-i állapot szerint

2018
MFt

2017
MFt

ESZKÖZÖK

797.883

760.865

Befektetett eszközök

439.812

456.334

Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések

214.880

196.990

135

-

Befektetési célú ingatlanok
Üzleti vagy cégérték

35.386

44.377

151.648

154.958

Részesedések társult- és közös vezetésű vállalatokban

11.755

11.847

Befektetett pénzügyi eszközök

9.452

35.482

Egyéb immateriális javak

Halasztott adó eszközök

7.895

10.548

Adott kölcsönök

2.626

2.132

Egyéb hosszú lejáratú követelések

6.035

-

358.071

304.531

Forgóeszközök
Készletek

92.687

84.474

129.006

123.023

1.425

-

16.187

20.180

Értékpapírok

4.728

18

Nyereségadó követelés

1.017

795

113.021

76.041

FORRÁSOK

797.883

760.865

Saját tőke

685.745

664.019

Jegyzett tőke

18.638

18.638

Saját részvények

(2.186)

(415)

15.214

15.214

3.475

3.475

Vevők
Szerződéses eszközök
Egyéb rövid lejáratú követelések

Pénz és pénzeszköz egyenértékes

Részvényázsió
Tőketartalék
Átértékelési tartalék
Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka
Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok értékelése
Eredménytartalék
Nem ellenőrző részesedések

14.182

9.855

-

9.964

4.810

-

626.052

602.596

5.560

4.692

19.987

15.660

2

3

Halasztott adó kötelezettség

7.176

8.005

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások

9.255

4.347

Céltartalékok

3.554

3.305

92.151

81.186

-

-

54.549

47.495

85

-

438

703

33.664

30.515

3.415

2.473

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Hitelek/kölcsönök

Rövid lejáratú kötelezettségek
Hitelek/kölcsönök
Szállítók
Szerződéses kötelezettségek
Nyereségadó fizetési kötelezettség
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások
Céltartalékok
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Konszolidált eredménykimutatás
december 31-ével végződő évről
Összes árbevétel

2018
MFt

2017
MFt

445.484

444.356

(191.648)

(191.278)

Bruttó fedezet

253.836

253.078

Értékesítési és marketing költségek

(115.584)

(114.882)

Igazgatási és egyéb működési költségek

(24.070)

(23.374)

Kutatás-fejlesztés költségei

(40.545)

(39.903)

Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye

(29.004)

(54.208)

407

-

Értékesítés költségei

Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének eredménye
Üzleti tevékenység eredménye

45.040

20.711

Pénzügyi tevékenység bevétele

19.285

14.957

(21.427)

(23.295)

2.142

(8.338)

Pénzügyi tevékenység ráfordítása
Pénzügyi tevékenység eredménye

1.055

1.528

Adózás előtti eredmény

Részesedések társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből

43.953

13.901

Nyereségadó

(7.760)

(3.831)

Tárgyévi eredmény

36.193

10.070

35.348

8.885

845

1.185

2018
MFt

2017
MFt

36.193

10.070

Ebből:
Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
Nem ellenőrző részesedésekre jutó eredmény

Consolidated Income Statement
Konszolidált átfogó eredménykimutatás
Tárgyévi eredmény
Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon

(353)

(82)

Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok értékelése

(5.154)

-

Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek (adók levonása után)

(5.507)

(82)

4.609

(8.890)

(95)

17

Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó
árfolyamkülönbözet
Társult- és közös vezetésű vállalkozások beszámolóinak forintosításából
adódó árfolyamkülönbözet
Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelése

-

1.139

Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek (adók levonása után)

4.514

(7.734)

Egyéb átfogó eredmény

(993)

(7.816)

Teljes átfogó eredmény

35.200

2.254

34.168

1.299

1.032

955

Ft

Ft

Ebből:
Anyavállalat tulajdonosaira jutó (átfogó eredmény)
Nem ellenőrző tulajdonosok részesedése (az átfogó eredményből)
Egy részvényre jutó eredmény (EPS)
Alap

190

48

Higított

190

48

90

Éves jelentés I Richter Gedeon 2018

Konszolidált eredménykimutatás
december 31-ével végződő évről

2018
M€

2017
M€

Összes árbevétel

1.398,2

1.436,8

Értékesítés költségei

(601,5)

(618,5)

796,7

818,3

(362,8)

(371,4)

Bruttó fedezet
Értékesítési és marketing költségek
Igazgatási és egyéb működési költségek
Kutatás-fejlesztés költségei
Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye
Pénzügyi és szerződéses eszközök értékvesztésének eredménye

(75,5)

(75,6)

(127,3)

(129,0)

(91,0)

(175,3)

1,3

-

Üzleti tevékenység eredménye

141,4

67,0

Pénzügyi tevékenység bevétele

60,5

48,3

Pénzügyi tevékenység ráfordítása

(67,3)

(75,3)

Pénzügyi tevékenység eredménye

(6,8)

(27,0)

3,3

4,9

Adózás előtti eredmény

Részesedések társult- és közös vezetésű vállalkozások eredményéből

137,9

44,9

Nyereségadó

(24,4)

(12,3)

113,5

32,6

110,9

28,8

2,7

3,8

318,61

309,28

2018
M€

2017
M€

113,5

32,6

Tárgyévi eredmény
Ebből:
Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény
Nem ellenőrző részesedésekre jutó eredmény
Átlagárfolyam (€ / Ft)

Consolidated Income Statement
Konszolidált átfogó eredménykimutatás
Tárgyévi eredmény
Aktuáriusi veszteség a nyugdíjazással kapcsolatos juttatási programokon

(1,1)

(0,3)

Átfogó eredményben valósan értékelt értékpapírok értékelése

(16,2)

-

Eredménykimutatásba nem visszaforduló tételek (adók levonása után)

(17,3)

(0,3)

Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó
árfolyamkülönbözet

14,5

(28,8)

Társult- és közös vezetésű vállalkozások beszámolóinak forintosításából
adódó árfolyamkülönbözet

(0,3)

0,1

Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelése

-

3,7

Eredménykimutatásba jövőben visszaforduló tételek (adók levonása után)

14,2

(25,0)

Egyéb átfogó eredmény

(3,1)

(25,3)

Teljes átfogó eredmény

110,4

7,3

107,3

4,3

3,2

3,0

€

€

Ebből:
Anyavállalat tulajdonosaira jutó (átfogó eredmény)
Nem ellenőrző tulajdonosok részesedése (az átfogó eredményből)
Egy részvényre jutó eredmény (EPS)
Alap

0,60

0,15

Higított

0,60

0,15
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Konszolidált cash flow
december 31-ével végződő évről

2018
MFt

2017
MFt

Adózás előtti eredmény

43.953

13.901

Értékcsökkenés és amortizáció

34.907

34.747

2.130

(1.347)

Üzleti tevékenység

Az eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek
Hitelek év végi átértékelése

-

(65)

(1.362)

(1.248)

Meghatározott juttatási programokra képzett céltartalék

249

(220)

Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának
eredményének átsorolása

312

1.141

24.680

49.184

1.743

3.640

Vevők és egyéb követelések növekedése

(5.899)

(12.519)

Készletek növekedése

(8.772)

(3.228)

Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedése

15.483

7.631

(2)

(990)

(6.178)

(6.880)

101.244

83.747

Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése

(39.073)

(30.328)

Immateriális javak beszerzése

(18.982)

(9.601)

736

957

Befektetett pénzügyi eszközök megszerzésére fordított pénzeszköz

(3.291)

(1.745)

Befektetett pénzügyi eszközök értékesítéséből, lejáratából származó bevétel

17.498

733

Adott kölcsönök növekedése

(646)

(666)

Kamatbevételek

1.349

1.563

Nettó kamat- és osztalékbevétel

Immateriális javak és üzleti vagy cégérték értékvesztése
Részvényalapú kifizetések elszámolásával kapcsolatos ráfordítások
Működő tőke változásai

Fizetett kamat
Fizetett nyereségadó
Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow
Befektetési tevékenység

Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele

Osztalékbevétel

15

675

(2.881)

-

-

(8.045)

(45.275)

(46.457)

Saját részvények állományváltozása

(3.653)

(3.858)

Fizetett osztalék törzsrészvényekre

(12.673)

(19.756)

-

(36.585)

Eszközvásárlásra fordított nettó pénzeszköz
Leányvállalat megszerzésére fordított nettó pénzeszköz
Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow
Pénzügyi tevékenység

Hiteltörlesztés (-)
Hitelfelvétel (+)

-

3

(16.326)

(60.196)

Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése/(csökkenése)

39.643

(22.906)

Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején

76.041

96.053

Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow

Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre

(2.663)

2.894

Pénz és pénzeszköz egyenértékes év végén

113.021

76.041
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Richter Gedeon Nyrt. elérhetőségei
Címek
A Társaság székhelye

Richter Gedeon Nyrt.
1103 Budapest,
Gyömrői út 19–21.

Levelezési cím

Richter Gedeon Nyrt.
Budapest 10
Pf.: 27
H–1475

Befektetői kapcsolatok

Befektetői kapcsolattartó osztály
Richter Gedeon Nyrt.
Budapest 10
Pf.: 27
H–1475
E-mail: investor.relations@richter.hu
www.richter.hu
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