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A Richter forgalmazási megállapodást kötött az Allergan-nal 

 

Budapest, Magyarország – 2017. január 19. – A Richter Gedeon Nyrt. (továbbiakban: 
„Richter”) a mai napon bejelentette, hogy az Allergan plc-vel (továbbiakban: „Allergan”) 
forgalmazási megállapodást kötött annak levonorgestrel hatóanyagot kibocsátó, méhen 
belüli eszközének értékesítéséről. A Richter a készítményt Levosert® márkanév alatt 
forgalmazhatja Nyugat-Európában és más európai országokban. A készítmény már 
megkapta a nemzeti forgalomba hozatali engedélyeket a nyugat- valamint észak-európai 
országokban, melyek többségében az Allergan a terméket már bevezette. A közép- és kelet-
európai régió legtöbb piacán a Richter jelenleg is értékesíti a Levosert®-et, az Uteron 
Pharma-val 2011-ben kötött szerződésnek megfelelően. 

A megállapodás értelmében a szerződés aláírásakor a Richter mérföldkő kifizetést teljesít. 
Emellett, a termék bevezetését követően további, forgalomhoz kötött royalty bevételekre és 
mérföldkő kifizetésekre is jogosulttá válik az Allergan. 

„Ez a megállapodás egy újabb lépés a márkanévvel ellátott, világpiacon értékesített 
nőgyógyászati termékkörünk bővítése irányába, amely a Társaság legfontosabb stratégiai 
kezdeményezése is egyben,” - mondta el Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. 
vezérigazgatója. „Portfóliónk bővítése ezzel a méhen belüli eszközzel, egyedülálló 
lehetőséget nyújt fogamzásgátló üzletágunk további fejlesztésére.” 

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. A 2015 végén a 3,3 Mrd€ (3,6 Mrd$) tőzsdei értékkel bíró 
vállalat mintegy 1,2 Mrd€ (1,3 Mrd$) 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. 

Allergan – Háttéradatok 

Az Allergan plc. (NYSE:AGN) központja az írországi Dublinban található. A cég egy 
világméretű gyógyszeripari vállalat, egyúttal kiemelkedik azon cégek sorából, amelyek egy új 
iparági gyakorlatot, a Növekedésorientált Gyógyszervállalat üzleti modelljét honosították 
meg. Az Allergan a világ bármely pontján élő betegek számára fejleszt, gyárt és értékesít 
innovatív, márkanévvel védett gyógyszereket, orvostechnikai készülékeket, továbbá biológiai 
úton előállított termékeket. 

Az Allergan a központi idegrendszeri, szemészeti, szépészeti kezelések és bőrgyógyászat, 
gasztroenterológiai, nőgyógyászati, urológiai és gyulladásos terápiás területekre kínál 
világszínvonalú készítményeket. 
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Az Allergan az iparág egyik vezető vállalata a Nyitott Tudomány, mint alkalmazott K+F 
modell területén, amely egyben meg is határozza a korszakalkotó és innovatív gondolatok 
felfedezésében és azoknak a magasabb minőségű betegellátás érdekében játszott szerepét. 
Ez tette lehetővé, hogy az Allergan több mint 70 közbenső, illetve végső szakaszban folyó 
projekttel a gyógyszeripar egyik legszélesebb, fejlesztés alatt álló termékpalettáját 
mondhassa magáénak.  

A vállalat sikereihez világszerte mintegy 15.000 elkötelezett munkavállaló járul hozzá, akik 
egyetlen csapatként építenek kapcsolatokat, találnak megoldásokat és gyorsan teszik a 
mindennapok gyakorlatává a jobbító ötleteket ügyfeleik és betegeik megelégedésére a világ 
bármely pontján is legyenek. 

Az Allergan a világ mintegy 100 országában, ahol kereskedelmi tevékenységeket végez 
egyaránt elkötelezett a kezelőorvosokkal, egészségügyi szolgáltatókkal és a betegekkel való 
együttműködés mellett, ami olyan innovatív és alkalmazható kezeléseket eredményez, amely 
a világ bármely sarkában élő embereket a hosszabb és egészségesebb élethez segíti hozzá. 

További információkért kérem, látogassa meg az Allergan honlapját a www.Allergan.com 
címen. 
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