A Richter licensz és forgalmazási megállapodást kötött női
termékenységet elősegítő termékkörének bővítésére

Magyarország, Budapest – 2018. szeptember 18. – A Richter Gedeon Nyrt. („Richter”) a
mai napon bejelentette, hogy licensz és forgalmazási megállapodást kötött az L.D. Collins &
Co. Limited-el („L.D. Collins”), egy 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 megállapodás értelmében a termék forgalomba hozatalát követően a Richter árbevételhez
kötött royalty-t fizet L.D. Collins részére.
„Úgy értékeljük, hogy a Cyclogest® hasznos kiegészítése lehet a már meglévő, a női fertilitást
elősegítő termékkörünknek. A gyógyszeripar felelős szereplőjeként tisztában vagyunk a női
reprodukciós képesség jelentőségével, és elköteleztük magunkat, hogy ezt az igényt a
gyógyszeripar oldaláról támogatjuk.” - mondta Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt.
vezérigazgatója.
Cyclogest® - Háttéradatok
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.

Richter - Háttéradatok
A budapesti (Magyarország) 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 2017. év végén a 4,1 Mrd
EUR (4,9 Mrd USD) tőzsdei értékkel bíró vállalat mintegy 1,4 Mrd EUR (1,6 Mrd USD)
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.
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L.D Collins – Háttéradatok
Az L.D. Collins & Co. Ltd. (www.ldcollins.co.uk) egy, az Egyesült Királyságban bejegyzett
nőgyógyászati special pharma gyógyszeripari vállalat. A Cyclogestre, mint az in vitro
fertilizáció kulcsfontosságú termékére vonatkozó valamennyi jog az L.D. Collins tulajdonában
van az egész világra kiterjedően. A vállalat, amelyet 1970-ben alapított Laurence Collins,
mára a világ 58 országában kínálja termékeit. Ezek között számos olyan piacon
értékesítenek, ilyen az Egyesült Királyság is, ahol a Cyclogest a legkézenfekvőbb választás.
Az L. D. Collins nemrégiben végzett egy többmillió dollár költségű klinikai vizsgálatot Európa
országaiban annak érdekében, hogy a Cyclogest az in vitro fertilizáció indikációban is
engedélyt kapjon. Az L. D. Collins stratégiája globális jelenlét kiszélesítésén és a
nőgyógyászati portfoliójának kutatással, illetve akvizíciókkal történő fejlesztésén alapul.
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