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A Richter és a WhanIn licenc- és szállítási megállapodást kötött a cariprazine 
Dél-Koreában történő értékesítéséről 

 

Magyarország, Budapest – Dél-Korea, Szöul – 2020. március 2. – A Richter Gedeon Nyrt. 
(„Richter”) és a WhanIn Pharm. Co. Ltd. („WhanIn”) a mai napon bejelentették, hogy 
kizárólagos licenc és szállítási megállapodást írtak alá a cariprazine-nak, mint innovatív 
antipszichotikumnak Dél-Koreában történő forgalmazására. 
 

A megállapodás értelmében a Richter szállítja majd a terméket, a WhanIn pedig törzskönyvezi 
a készítményt, ideértve egy, a törzskönyvi engedély megszerzéséhez szükséges helyi klinikai 
vizsgálat megszervezését és lebonyolítását, majd értékesíti a készítményt Dél-Koreában. Az 
IQVIA 2019. évi adatai alapján az atípusos antipszichotikumok tizenkét havi összesített 
forgalma mintegy 180 MUSD-t tett ki. A szerződés aláírásakor a Richter egyszeri, előzetes 
mérföldkő fizetésben részesül a WhanIn részéről, a termék bevezetését követően pedig 
bizonyos célok teljesülésekor jogosult lesz további, forgalomhoz kötött mérföldkő-bevételekre 
is. 
 

„A dél-koreai betegek hozzáférése a cariprazine terápiához fontos lépést jelent azon az úton, 
amely a cariprazine globális elérhetőségét célozza meg a skizofrénia és hangulatzavarral járó 
megbetegedések kezelésében. Tekintettel a vállalatnak a központi idegrendszeri 
készítmények piacán elért vezető pozíciójára és értékesítési tapasztalatára úgy gondoljuk, 
hogy a WhanIn a legalkalmasabb partner lesz a cariprazine koreai forgalmazására,” – mondta 
Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója. 
 

Wonbum Lee, a WhanIn Elnök-vezérigazgatója hozzátette: “Nagy örömünkre szolgál, hogy 
partneri kapcsolatra léphettünk a Richterrel és ily módon erősíthetjük termékportfoliónkat, 
valamint piaci jelenlétünket a releváns terápiás területeken. Úgy véljük, hogy a cariprazine 
kielégíti a betegek és az egészségügyi szolgáltatók egyre növekvő igényeit új, innovatív 
kezelési lehetőségek iránt.” 
 
Cariprazine – háttéradatok 
 
A cariprazine egy, szájon át, napi egy alkalommal szedendő, atípusos antipszichotikum, 
amelyet az I. típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódokkal 
diagnosztizált, illetve skizofréniában szenvedő felnőtt betegek kezelésére engedélyezett az 
Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA). Amellett, hogy a cariprazine 
több mint három éve elérhető az Egyesült Államokban, a készítmény skizofrénia indikációban 
törzskönyvi engedélyt kapott az Európai Unióban és annak 15 tagállamában már piaci 
bevezetésre is került. 
 
A cariprazine-t a Richter kutatói fedezték fel, és licencbe adták az Allergan-nak az Egyesült 
Államokban történő értékesítésre. Az 50-et is meghaladta azon klinikai vizsgálatoknak a 
száma, amelyet a két vállalat több mint egy évtized során hajtott végre több ezer, az egész 
világból származó beteg bevonásával. Mindezt annak érdekében tették, hogy felmérjék a 
cariprazine hatásosságát és biztonságosságát egy sor, különböző pszichés betegséggel 
küzdő páciens esetében. A hagyományos, kelet-közép európai régiójában a Richter maga 
viszi piacra a termékét, míg Nyugat-Európában licencbe adta a kereskedelmi jogokat a 
Recordati-nak. Annak érdekében, hogy a cariprazine világszerte terápiás lehetőséget 
biztosítson azon pácienseknek, akik ebben a súlyos gyengeséget okozó betegségben 
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szenvednek, a Richter további licenc megállapodásokat kötött az adott piacokon erős 
marketing pozícióval rendelkező helyi partnerekkel.  

 
WhanIn – Háttéradatok 
 

A vállalatot 1978-ban abban a szellemben alapították, hogy „fejlődésünk az egészségesebb 
társadalmat szolgálja”. A WhanIn azzal a társadalmi küldetéssel fejleszt, gyárt, értékesít és 
exportál terápiás készítményeket, hogy: “a betegséggel járó fájdalmakat távol tartsa és 
keresse az élet értékeit”. 
 

A WhanIn egy, a koreai tőzsdén jegyzett cég, melynek árbevétele 2018-ban mintegy 130 
MUSD volt. A vállalat a központi idegrendszer terápiás területére, azon belül a központi 
idegrendszerre ható készítményekre fókuszál, ahol jelentős piaci részesedéssel bír. Főbb 
készítményei között antipszichotikumok, antideprensszánsok, antiepileptikumok, nyugtatók, 
Parkinson kór, valamint demencia kezelésére szolgáló gyógyszerek találhatóak. 
 

Miközben arra törekszik, hogy maximális hozzáadott értéket teremtsen rendszeres és 
specializált K+F és üzleti tevékenysége által, a WhanIn jelentős erőforrásokat fordít új igények 
feltárására, valamint arra, hogy a vásárlói elégedettséget növelje. Az előbbi cél eléréséhez 
minden területen specializált marketing stratégiájára, míg utóbbihoz kiváló minőségű 
vényköteles készítményeire támaszkodik. 
 

A WhanIn célja, hogy a központi idegrendszer területére specializálódott globális szereplővé 
váljon innovatív készítmények licencbevételével és saját, önálló technológiáján alapuló 
termékek fejlesztésével. 
 

További információkért kérem, látogasson el a www.whanin.com honlapra. 
 
Richter – Háttéradatok 
 

A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) az egyik legnagyobb közép-
kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, valamint Latin-
Amerikában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A 2019. év végén a 3,6 MrdEUR  
(4,1 MrdUSD) tőzsdei értékkel bíró vállalat mintegy 1,6 MrdEUR (1,7 MrdUSD) konszolidált 
árbevételt ért el ugyanebben az évben. A Társaság termékpalettája szinte valamennyi fontos 
terápiás területet – nőgyógyászati, központi idegrendszeri, szív- és érrendszeri – felöleli. A 
Közép-Kelet Európa legnagyobb K+F központjával rendelkező vállalatnál az eredeti kutatás a 
központi idegrendszer megbetegedéseire irányul. Széleskörűen elismert szteroid-kémiai 
ismeretei révén a Richter a világ egyik legjelentősebb vállalata a nőgyógyászat területén. A 
Társaság jelentős erőforrásokat fordít bioszimiláris termékek fejlesztésére. 
 
További információ: 

 

Richter 
 

Ördög Katalin, Befektetők:  +36 1 431 5680  
Beke Zsuzsa, Média:  +36 1 431 4888 
 

WhanIn 
 

Il Sub Kim, Befektetők és Média  +82 2 405 3063 


