A Richter eszközvásárlási megállapodást jelent be a Janssen Evra® márkanevű
fogamzásgátló tapaszára vonatkozóan

Magyarország, Budapest – 2020. december 3. – A Richter Gedeon Nyrt. („Richter”) a mai
napon bejelentette, hogy eszközvásárlási szerződést kötött a Johnson & Johnson kizárólagos
tulajdonú leányvállalatával, a Janssen Pharmaceutica NV („Janssen”) vállalattal, annak Evra®
márkanevű fogamzásgátló tapasza megszerzésére az Egyesült Államokon kívüli piacokra
vonatkozóan. A megvásárolt eszközért fizetendő vételár 263,5 MUSD, amelynek teljesítése a
szerződés zárása napján válik esedékessé.
A zárást követően a Janssen átmeneti támogatást fog nyújtani az Egyesült Államokon kívüli
forgalombahozatali engedélyek átadásának megkönnyítése érdekében. Az eszközvásárlási
szerződést egy átmeneti üzleti licencszerződés, valamint egy sor olyan kapcsolódó
megállapodás egészíti ki, amelyek a folyamatos üzletmenetet biztosítják a forgalombahozatali
engedélyek Richter nevére történő átírásának ideje alatt.
„Ez a megállapodás tovább erősíti a Richternek a nőgyógyászat területén betöltött globális
szerepét, egyúttal meghatározó stratégiai előrelépést jelent Társaságunk számára. A már
meglévő hatóanyagleadási módok, mint az orális fogamzásgátlás, a sürgősségi
fogamzásgátlás és méhen belüli eszközök mellé ezúttal felsorakozik a tapasz is, aminek
eredményeképpen a Richter a legszélesebb körű családtervezési eszközrendszert tudja
kínálni a nők számára,” – nyilatkozta Bogsch Erik, a Richter elnöke.
„Azon az úton, hogy a Richter a nőgyógyászat területén meghatározó fontossággal bíró,
globális gyógyszercéggé váljon, mérföldkőnek bizonyulhat ez a megállapodás, amely egyúttal
erősíti a Richter pozícióit is. Ez a megállapodás jelentős szinergiákkal jár Társaságunk
számára,” – tette hozzá Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.

Evra® – Háttéradatok
Az Evra egy heti egyszeri használatra engedélyezett fogamzásgátló nők számára. Ez az első
jóváhagyott transzdermális hormonális tapasz, valamint a fogamzásgátlás első, nem invazív
formája, amely megfelelő használat esetén 99 százalékos hatékonyságot biztosít.
Az Evra egy négyzet alakú tapasz, amelyet az alhasra, fenékre, a felső testre vagy a külső
felkarra kell felhelyezni. Egy tapasz hét napig használható, ezután cserélni kell, három héten
keresztül. A negyedik hét hatóanyagmentes, csakúgy, mint az orális fogamzásgátlók
esetében.

Richter - Háttéradatok
A budapesti székhelyű Richter Gedeon Nyrt. (www.richter.hu) az egyik legnagyobb középkelet-európai gyógyszeripari vállalat, amely Nyugat-Európában, Kínában, valamint LatinAmerikában is közvetlen piaci jelenlétet épített ki. A 2019. év végén a 3,6 MrdEUR
(4,1 MrdUSD) tőzsdei értékkel bíró vállalat mintegy 1,6 MrdEUR (1,7 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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