
 

 

 
 
 

A Richter kiterjeszti az AbbVie-val meglévő licenc megállapodását  
 

Magyarország, Budapest – 2021. június 2. – A Richter Gedeon Nyrt. (“Richter”) a mai 
napon bejelentette, hogy az általa felfedezett molekula, a cariprazine forgalmazására az 
AbbVie-val fennálló licenc megállapodást, amely még 2004-ben került megkötésre, újabb 
földrajzi területekre terjesztették ki. Az eredeti megállapodás az Amerikai Egyesült Államok 
és Kanada területére vonatkozott, ezt a felek 2019-ben terjesztették ki egyes latin-amerikai 
országokra. Jelen megállapodásban az együttműködés földrajzi hatályát Japánra és 
Tajvanra bővítik. 
 
A megállapodás értelmében az AbbVie felelőssége a cariprazine fejlesztése és 
forgalmazása Japánban bizonyos neuropszichiátriai indikációkban. A Richter mérföldkő 
bevételre válik jogosulttá a japán forgalombahozatali engedély megszerzésekor, ezen felül 
pedig értékesítés függvényében sávos royalty-ra és mérföldkő bevételre is jogosult. 
 
A cariprazine - Háttéradatok 
A cariprazine egy olyan, szájon át szedhető, hatékony dopamine D3/D2 receptor parciális 
agonista, mely elsődlegesen a D3 receptorokhoz kötődik, valamint parciális agonista hatást 
gyakorol a serotonin 5-HT1A receptorokon is. A Richter kutatói által felfedezett cariprazine-t 
az AbbVie / Allergan (korábban Forest / Actavis) és a Richter közösen fejlesztették 
skizofrénia és bipoláris mánia kezelésére, mely indikációkra vonatkozóan az FDA 2015-ben 
forgalombahozatali engedélyt adott ki. A készítményt az USA-ban az AbbVie Vraylar® néven 
forgalmazza. 2019-ben az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) 
jóváhagyta a Vraylar® kiegészítő törzskönyvezési kérelmét (sNDA) az I. típusú bipoláris 
betegséghez társuló depressziós epizódok kezelésére (bipoláris depresszió) felnőtt 
betegeknél. Az AbbVie és a Richter az Egyesült Államokban tovább folytatja a Vraylar® 
fejlesztését antidepresszánssal együtt, kiegészítő kezelésként történő alkalmazásra a major 
depresszióban (MD) szenvedő, de önmagában az antidepresszáns kezelésre nem 
kielégítően reagáló felnőtt betegek számára. Emellett a cariprazine a Richter vagy különböző 
licenc-partnerei által az EU-ban, egyéb európai és FÁK piacokon, bizonyos közép- és közel-
keleti, illetve észak-afrikai (MENA régió) országokban, Szingapúrban, Thaiföldön, 
Malajziában és Izraelben került piacra. 
 
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 jelenlétet épített ki. A 2020. év végén a 3,8 MrdEUR (4,5 
MrdUSD) tőzsdei értékkel bíró vállalat mintegy 1,6 MrdEUR (1,8 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 is. 
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