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A Richter és a Seqirus licenc szerződést írt alá a cariprazine ausztráliai és  
új-zélandi értékesítéséről 

 
 
Budapest, Magyarország és Victoria, Ausztrália – 2019. május 24. – A Gedeon Richter Nyrt. 
(“Richter”) és a Seqirus Pty Ltd (“Seqirus”) a mai napon bejelentették, hogy kizárólagos licenc 
szerződést írtak alá a cariprazine ausztráliai és új-zélandi forgalmazására. 
 
A megállapodás értelmében a Richter szállítja a terméket, a Seqirus törzskönyvezi és értékesíti 
a készítményt Ausztráliában és Új-Zélandon. A Richter a szerződés aláírásakor, valamint a 
későbbiekben mérföldkő bevételekben fog részesülni.  
 
“Nagy örömünkre szolgál a partneri kapcsolatok kiépítése, mert ez lehetőséget teremt arra, 
hogy a cariprazine világszerte eljusson a mentális betegségekben szenvedőkhöz.” – nyilatkozta 
Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója. 
 
“Nagy érdeklődéssel várjuk a skizofrénia kezelés ezen innovatív készítményének forgalmazását 
valamint a Richterrel történő együttműködést. Ez a készítmény fontos eleme a Seqirus növekvő 
termékportfoliójának és tovább erősíti az Ausztráliában és Új-Zélandon licencbe vett termékek 
széleskörű palettáját.” – mondta Dr. Lorna Meldrum, a Sequirus Asia Pacific Kereskedelmi 
Műveleteinek alelnöke.  
 
A skizofréniáról – Háttéradatok 
 
A skizofrénia egy súlyos és gyakran munkaképtelenséghez vezető krónikus mentális betegség, 
amely jellemzően a gondolkodás és az érzékelés zavaraival jár. Tipikusan a késő ifjúkorban / 
korai felnőttkorban alakul ki és gyakran jelentős, élethosszig tartó hatással lesz a beteg 
személyes kapcsolataira és társadalmi helyzetére. A skizofrénia előfordulási gyakorisága 
világszerte mintegy 1% az általános lakosság körében.1 

 
A Richterről – 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 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. 
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A Seqirusról - Háttéradatok  

A Seqirus egy olyan integrált gyógyszeripari vállalat, amely Ausztráliában és Új-Zélandon 
egyes, specializált készítmények és az elsődleges ellátásban használatos gyógyszerek és 
oltások területén rendelkezik szakértelemmel. A Seqirus értékesítő- és marketing hálózata 
számos díjat nyert és elismerten vezető helyen állnak a gyógyszeriparban. 
 
A Seqirus a Melbourne-ben, Ausztráliában székhellyel rendelkező CSL Limited (ASX:CSL) 
tagvállalata. A CSL vállalatcsoport több mint 22.000 alkalmazottat foglalkoztat a világ több, mint 
60 országában. 
 
A Seqirust 2015. július 31.-én alapították azt követően, hogy a CSL felvásárolta a Novartis 
influenza oltóanyag üzletágát, azt követően pedig egybeolvasztotta a bioCSL-lel. A világ egyik 
legnagyobb influenza oltóanyag gyártójaként, a Seqirus hozzájárulása kiemelkedő az influenza 
globális visszaszorításában, a vállalat transzkontinentális jelleggel vesz részt a pandémiás 
felkészülésben. 
 
A Seqirus a legmodernebb gyártókapacitással rendelkezik az USA-ban, az Egyesült 
Királyságban és Ausztráliában és mind tojás alapú, mind pedig sejtalapú technológiát használ 
az influenza oltóanyag előállításához. A vállalat elismert K+F kapacitással, széleskörű és jól 
differenciált termékportfolióval és több mint 20 országban kereskedelmi jelenléttel rendelkezik. 
 
További információért kérjük látogassa meg a www.seqirus.com és a www.csl.com honlapokat. 
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