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A Richter és a Hikma licenc- és szállítási megállapodást kötött a cariprazine 
MENA régióban történő értékesítéséről 

 

Budapest, Magyarország – London, Egyesült Királyság – 2019. július 25. – A Richter 
Gedeon Nyrt. („Richter”) és a Hikma Pharmaceuticals Plc („Hikma”) a mai napon 
bejelentették, hogy kizárólagos licenc megállapodást írtak alá a cariprazine-nak, mint 
innovatív atípusos antipszichotikumnak a közel-keleti és észak-afrikai térség (MENA régió) 
egyes országaiban történő forgalmazására. 
 
A megállapodás értelmében a Richter szállítja majd a terméket, a Hikma pedig törzskönyvezi 
és értékesíti a készítményt a régió következő országaiban: Bahrein, Egyiptom, Jordánia, 
Irak, Szaúd-Arábia, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Omán, Katar, Szudán, Szíria és az 
Egyesült Arab Emírségek. Az IQVIA 2019. márciusi adatai alapján az atípusos 
antipszichotikumok tizenkét havi összesített forgalma a szerződésbe foglalt országokban 
együttesen mintegy 153 MUSD-t tett ki. A szerződés aláírásakor a Richter egyszeri előzetes 
fizetésben részesül a Hikma részéről, a termék bevezetését követően pedig bizonyos célok 
teljesülésekor jogosult lesz további, forgalomhoz kötött mérföldkő-bevételekre is.  
 
„Ezt a most létrejött együttműködést újabb lépésnek tekintjük azon az úton, amely a 
skizofréniában szenvedő betegek kezelésében a cariprazine globális elérhetőségét célozza 
meg” – mondta el Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója. 
 
„Nagy örömünkre szolgál a termékpalettánk bővítését célzó együttműködés a Richterrel egy 
ennyire kiemelt jelentőségű terápiás területen. A központi idegrendszeri megbetegedések 
egyre gyakoribbak a MENA régió országaiban, és ez a partneri együttműködés lehetővé 
teszi, hogy a páciensek bővülő körének igényeit kielégíthessük.” – tette hozzá Mazen 
Darwazah, a Hikma alelnöke és a MENA régió elnöke. 
 
Cariprazine – háttéradatok 
 
A cariprazine egy, szájon át, napi egy alkalommal szedhető, atípusos antipszichotikum, 
amelyet az I. típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódokkal 
diagnosztizált, illetve skizofréniában szenvedő felnőtt betegek kezelésére engedélyezett az 
Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA). Amellett, hogy a cariprazine 
több mint három éve elérhető az Egyesült Államokban, a készítmény skizofrénia 
indikációban törzskönyvi engedélyt kapott az Európai Unióban és annak 15 tagállamában 
már piaci bevezetésre is került. 
 
A cariprazine-t a Richter kutatói fedezték fel, és licencbe adták az Allergan-nak az Egyesült 
Államokban történő értékesítésre. Az 50-et is meghaladta azon klinikai kísérleteknek a 
száma, amelyet a két vállalat több mint egy évtized során hajtott végre több ezer, az egész 
világból származó beteg bevonásával. Mindezt annak érdekében tették, hogy felmérjék a 
cariprazine hatásosságát és biztonságosságát egy sor, különböző pszichés betegségekkel 
küzdő páciens esetében. A hagyományos, kelet-közép európai régiójában a Richter maga 
viszi piacra a termékét, míg Nyugat-Európában licencbe adta a kereskedelmi jogokat a 
Recordati-nak. Annak érdekében, hogy a cariprazine világszerte terápiás lehetőséget 
biztosítson azon pácienseknek, akik ebben a súlyos gyengeséget okozó betegségben 
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szenvednek, a Richter további licenc megállapodásokat kötött az adott piacokon erős 
marketing pozícióval rendelkező helyi partnerekkel.  
 
Hikma – Háttéradatok 
 
A Hikma nap mint nap, a világ több mint 50 országában, emberek milliói számára hozza 
elérhető közelségbe az egészségesebb életet. Több mint 40 éve készítünk kiváló minőségű 
gyógyszereket, és igyekszünk azokat elérhetővé tenni a rászorulók részére. Székhelyünk az 
Egyesült Királyságban található, de globális vállalatként, közvetlenül vagyunk jelen az 
Egyesült Államokban, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában (MENA régió), valamint 
Európában. Egyedülálló iparági ismeretekkel és szakértelemmel felvértezve változtatjuk a 
modern tudományos felfedezéseket olyan innovatív megoldásokká, amelyek átalakítják az 
emberek életét. Elköteleztük magunkat mind a vásárlóink, mind a számukra fontos emberek 
iránt és kreatív gondolkodásunk, illetve gyakorlatias cselekvésünk eredményeképpen 
széleskörű generikus portfolióval állunk rendelkezésükre, akár márkanévvel ellátott, akár a 
nélküli termékekkel. Mind a 8400 munkatársunk egy egészségesebb, közösségeinket 
gazdagító világ létrehozásán dolgozik. A MENA régió vezető licenc partnereként, kockázati 
tőke üzletágunkon keresztül világszerte innovatív technológiákat teszünk elérhetővé. 
További információért, kérjük, látogasson el weboldalunkra, www.hikma.com.  
 
Richter – 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 jelenléttel rendelkezik. 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 – lefedi.  
A Közép-Kelet Európa legnagyobb K+F központjával rendelkező vállalatnál az eredeti 
kutatás a központi idegrendszer megbetegedéseire irányul. Széles körben elismert szteroid-
kémiai ismeretei révén a Richter nemzetközi szinten is kiemelkedő szereplője a 
nőgyógyászati területnek. A Társaság jelentős erőforrásokat fordít bioszimiláris termékek 
fejlesztésére. 
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