
 

 

 
 
 
 
 

A Richter eladja a moldáviai nagy- és kiskereskedelmi üzletrészét 
 
 

Magyarország, Budapest – 2021. június 21. – A Richter Gedeon Nyrt. („Richter”) a mai 
napon bejelenti, hogy többoldalú megállapodást kötött, mely alapján nagykereskedelmi 
tevékenységet lebonyolító üzleti érdekeltségét a Grin-Farm S.R.L. („Grin-Farm”) részére, 
kiskereskedelmi tevékenységet végző üzletrészét pedig a BIRIVOFARM S.R.L. 
(„BIRIVOFARM”) részére értékesíti. Mindkét vállalat a Moldáv Köztársaságban 
tevékenykedik. A Richter, mint a nagy- és kiskereskedelmi üzletrészek többségi tulajdonosa, 
a tranzakció zárásakor fizetendő vételár mintegy 62%-ára jogosult. 
 
„Ez a megállapodás jól illeszkedik a Richter által az elmúlt évtizedben végrehajtott stratégiai 
fordulathoz és biztosítja az erősen specializált gyógyszergyártási üzleti szegmens, mint 
főtevékenység, által elért magas fedezeti szintek megtartását,” – mondta Orbán Gábor, a 
Richter vezérigazgatója. 
 
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 (4,7 
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. 
 
BIRIVOFARM és Grin Farm – Háttéradatok 
A BIRIVOFARM (alapítva 1999-ben) és a Grin-Farm (alapítva 2005-ben) együttesen 
tulajdonolják a “Felicia” gyógyszertár láncot, ami a Moldáv Köztársaság egyik legnagyobb 
ilyen jellegű hálózata. A két vállalat együttes, konszolidált árbevétele 2020-ban meghaladta a 
60 MEUR-t. A vállalatok a gyógyszeriparban működnek, ahol gyógyszer-, nem gyógyszer és 
kozmetikai termékek beszerzési, tárolási és disztribúciós tevékenységeit látják el. A Grin-
Farm egy gyógyszer raktárat birtokol, ahonnan a saját patikaláncot és külső ügyfeleket is 
kiszolgálnak. A Felicia patikalánc a Moldáv Köztársaságban elért 18,9%-os piaci 
részesedését 130 kereskedelmi egységének köszönheti. Több mint 1.000 alkalmazottjával a 
vállalat a legmagasabb minőségű gyógyszerkészítményeket biztosítja az egészségügyi 
szolgáltatók, ügyfeleik és üzleti partnereik számára, amelyek kiemelkedő klinikai hatásosság 
mellett élen járnak a betegbiztonság megőrzésében is. 
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