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Richter és STADA licensz megállapodást kötött a bioszimiláris pegfilgrastim 
forgalmazására 

 

 

Budapest és Bad Vilbel, 2015. augusztus 6. – a Richter Gedeon Nyrt. (“Richter”) és a 

STADA Arzneimittel AG (“STADA”) a mai napon bejelentették, hogy licensz és értékesítési 

szerződést kötöttek a Richter által bioszimilárisként kifejlesztett pegfilgrastim 

forgalmazásáról. A megállapodás értelmében a STADA nem kizárólagos jogokat kap a 

termék értékesítésére a földrajzi Európa területére (Oroszország kivételével), míg a Richter 

megtartja a pegfilgrastim forgalmazási jogait a világ bármely országára. 

A szerződés értelmében az aláíráskor történt kifizetésen túl, a projekt előrehaladtával a 

STADA további kifizetéseket teljesít. Az értékesítés megkezdésétől számítva a STADA a 

Richter felé beszámol az árbevétel mértékéről és ahhoz kapcsolódóan további licensz 

kifizetéseket teljesít. 

„A bioszimiláris termékek fejlesztését mindig is stratégiailag kiemelt célkitűzésnek tartottuk, 

amely elősegíti, hogy a Richter „specialty pharma” vállalattá váljon. A pegfilgrastim 

reményeink szerint sikeres fejlesztési folyamatának befejezése az első lépés abban az 

irányban, hogy elismert szereplőjévé váljunk a korszerű biológiai termékek piacán. A 

jelenlegi megállapodás egy érdemi lépésnek tekinthető stratégiánk megvalósítása 

irányában.”, mondta Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója. 

“Ismét sikerült előrelépnünk összhangban azzal a stratégiánkkal, amely hozzáértő partnerek 

kiválasztásán alapszik. A fenti megállapodással képesek leszünk egy alacsony 

költségszinten magas színvonalú alternatívát kínálni a piacon a termék 2017-es szabadalmi 

lejáratát követően. Egyúttal tovább erősítjük helyzetünket az ígéretes, magas fedezetű 

bioszimiláris piacon és költségkímélő, valamint kockázetmentes módon bővítjük  

termékportfóliónkat egy újabb bioszimiláris készítménnyel.”, mondta el Hartmut Retzlaff, a 

STADA Arzneimittel AG ügyvezetőségének elnöke, az együttműködés előnyeit értékelve.  
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A bioszimiláris termékekről: 

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

A pegfilgrastimról: 

A pegfilgrastim az emberi granulocita kolónia stimuláló factor pegilált származéka, amelyet 
felnőtt betegekben kialakuló neutropénia kezelésére használnak. Ez a betegség gyakran 
jelenik meg a citosztatikus kemoterápiás kezeléseknél és egy bizonyos fehérvérsejt 
számának csökkenésével jellemezhető. Ez a hatóanyag a filgrastim továbbfejlesztett 
változata (ún. második generációs filgrastim), mely utóbbit a STADA bioszimilárisként már 
2014 óta forgalmazza. 

Richter – Háttéradatok 

A budapesti (Magyarország) székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) az egyik 
legnagyobb közép-kelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában is 
közvetlen piaci jelenlétet épített ki. 2014-ben a 2,1 Mrd€ (2,5 Mrd$) tőzsdei értékkel bíró 
vállalat mintegy 1,1 Mrd€ (1,5 Mrd$) konszolidált árbevételt ért el. 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 is. 

STADA – Háttéradatok  

A STADA Arzneimittel AG egy, a németországi Bad Vilbelben székelő, tőzsdén jegyzett 
vállalat. A STADA következetes stratégiája több pillérre támaszkodik – a generikus és 
márkanévvel ellátott (vény nélkül kapható) készítmények értékesítésében egyre nagyobb 
szerephez jutnak az exportpiacok. A Csoport az egyetlen független generikus gyártó 
Németországban. A STADA világszerte több mint 30 országban, mintegy 50 kereskedelmi 
képviselettel rendelkezik. A 2014-es pénzügyi évben a STADA csoportszintű árbevétele 
2.062,2 millió euró volt, míg a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti korrigált 
eredmény, a korrigált EBITDA összege 431,9 millió eurót tett ki. A korrigált adózott 
eredmény 186,2 millió euro volt. 2014. december 31-én a STADA 10.363 munkavállalót 
foglalkoztatott világszerte. 
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További információk: 

STADA Arzneimittel AG 
Media Relations 
61118 Bad Vilbel – Germany 
Phone: +49(0) 6101 603-165 
Fax: +49(0) 6101 603-215 
E-mail: press@stada.de 

 

 

RICHTER:  
 
Befektetők: 
Ördög Katalin:  +36 1 431 5680  
 
Sajtó:  
Beke Zsuzsa:  +36 1 431 4888 
 


