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A Richter bejelenti a Prima-Temp vállalat által kibocsátott 
átváltható kötvények jegyzését 

 

 
Magyarország, Budapest – 2019. március 27. – A Richter Gedeon Nyrt. (továbbiakban: 
„Richter”) a mai napon bejelentette, hogy 5MUSD értékben jegyez a Prima-Temp Inc. vállalat 
(továbbiakban: „Prima-Temp”) által kibocsátott átváltható kötvényt. 
 
A mai napon bejelentett tranzakció egy 2017. év végén kötött kizárólagos licenc- és 
értékesítési szerződést követően jön létre, mely utóbbi értelmében a Richter az USA és 
Kanada kivételével a világ valamennyi piacára vonatkozó kizárólagos értékesítési jogot 
szerzett az Ayola (az Egyesült Államokban: Priya) innovatív orvostechnikai eszközre. Ezt a 
licencbevételi megállapodást egy tulajdonszerzési szerződés is kiegészítette még 2017-ben, 
amelynek következtében a Richter 5MUSD ellenében a Prima-Temp-ben kisebbségi 
részesedéshez jutott. 
 
„A Prima-Temp számára nyújtott kölcsön egyértelmű elköteleződést jelent partnerünk mellett, 
egyúttal kifejezésre juttatja a termékbe helyezett bizalmunkat is. Úgy látjuk, hogy a fertilitási 
piac húzóágazat a nőgyógyászaton belül, mely utóbbi a Társaság üzleti tevékenyégének 
középpontjában áll. Azáltal, hogy tovább mélyítjük részvételünket ebben az 
együttműködésben, a Richter egyszerre lép előre ezen a rendkívül fontos terápiás területen, 
valamint az orvostechnikai eszközök fejlesztése irányába is,” – mondta Orbán Gábor úr, a 
Richter vezérigazgatója. 
 
 
Ayola/Priya – Háttéradatok 
 
Az Ayola/Priya egy, a peteérést előre jelző 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. Mindez lehetővé teszi az egyszerű kezelhetőséget, a folyamatos adatfeldolgozást 
és elősegíti a fogamzás bekövetkeztét. 
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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 2018. év végén a 
3,2 MrdEUR (3,6 MrdUSD) tőzsdei értékkel bíró vállalat mintegy 1,4 MrdEUR (1,6 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: 
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